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1. Inleiding
De casus
In 1950 deed Nederland mee aan de eerste en tijdens de Koude Oorlog enige peace enforcing
(vrede afdwingende) missie van de Verenigde Naties (VN).1 Deze interventie was aan de
kant van de Zuid-Koreanen tegen de invasie van hun noorderburen. Het Korea-conflict was
de eerste hete strijd in een anderzijds Koude Oorlog.2 Deze oorlog brak uit op 25 juni van dat
jaar, en het conflict ging in essentie tussen Noord- en Zuid-Korea. Hoewel er officieel nooit
een vredesverdrag werd getekend was er sinds 1953 wel een wapenstilstand. Ondanks dat dit
conflict in de kern een burgeroorlog was, werd deze strijd binnen een aantal dagen uitgebreid
tot een internationale oorlog. Dit door de steun van de VN, waarbij de missie in de praktijk
voor het overgrote deel gedragen werd door de Verenigde Staten. De Noord-Koreanen op
hun beurt waren voor hun oorlogsvoering, net als hun zuiderburen, afhankelijk van
bevoorrading en training uit het buitenland. Deze kwam voor de Noord-Koreanen van hun
communistische kameraden uit de Sovjet-Unie en China. De Chinezen zouden overigens op
25 oktober van dat jaar daadwerkelijk aan de kant van de Noord-Koreanen met grondtroepen
interveniëren tegen de Zuid-Koreanen en de troepen van de VN.
Een belangrijke vraag is waarom Nederland besloot om aan de zijde van de ZuidKoreanen te interveniëren. Een blik op de globe is genoeg om te zien dat beide landen aan de
tegenoverliggende zijden van het Euraziatische continent liggen, wat een direct belang op het
eerste gezicht onlogisch maakt. Daarbij speelde aan Nederlandse kant nog een andere factor
mee. Het eventuele regionale belang dat het had kunnen hebben was via het voormalige
Nederlands-Indië, dat overigens ook niet bepaald op zwemafstand van Korea ligt; maar dat
argument was (grotendeels) verdwenen. Indonesië was immers in december 1949 officieel
onafhankelijk geworden.3 Bovendien had Nederland op het eerste gezicht juist daarom een
reden om niet deel te nemen aan een door de Amerikanen geleide VN-macht. Zowel de
Verenigde Staten als de Verenigde Naties werden door Den Haag verantwoordelijk gehouden
voor het verlies van Nederlands-Indië.4
Desalniettemin vertrok op 26 oktober 1950 een bataljon grondtroepen aan boord van
Hr. Ms. Zuiderkruis naar Korea, nadat de torpedobootjager de Hr. Ms. Evertsen al in de
zomer van dat jaar vertrokken was naar Koreaanse wateren.5 Vandaar dat in de periode
tussen 25 juni en 26 oktober binnen de Nederlandse regering het besluit viel om
grondtroepen naar het Koreaanse schiereiland te zenden. Om dit besluit nader te verklaren is
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het van belang de casus in te bedden in de historische context voorafgaand aan de strijd. Met
name de voorgeschiedenis van de twee voornaamste actoren in dit onderzoek zijn relevant:
Nederland en de Verenigde Staten. De keuze voor het laatstgenoemde land is eenvoudig:
onder zijn druk deed Nederland uiteindelijk mee aan het conflict. Bovendien namen de
Verenigde Staten het belangrijkste deel van de strijd binnen het bondgenootschap voor hun
rekening.

Schets Koude Oorlog
De term Koude Oorlog - Cold War - wordt over het algemeen toegeschreven aan Walter
Lipmann die deze in 1947 introduceerde; en staat voor de strijd tussen de Verenigde Staten
en hun bondgenoten aan de ene kant, en de Sovjet-Unie en haar bondgenoten aan de andere
kant.6 Deze periode wordt meestal geplaatst tussen 1947 en 1991, en dit tijdperk werd
gekarakteriseerd door een confrontatie tussen twee supermachten en hun bondgenoten.7 Aan
de ene kant stonden de Verenigde Staten met hun bondgenoten en aan de andere kant stond
het Sovjetimperium.8 Niet alleen was dit een realpolitische machtsstrijd, beide kampen
hadden eveneens hun eigen ideologische inrichting van de maatschappij.9 Deze wereldorde
was door het bestaan van deze twee machtsblokken bipolair en verschilde daardoor wezenlijk
van de vooroorlogse, eurocentrische wereldorde.
Die vooroorlogse wereldorde kenmerkte zich door het feit dat deze multipolair was: er
bestonden meerdere machtscentra, waarvan de meeste in Europa waren gevestigd. Drie
uitzonderingen daarop waren Japan, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Tijdens het
Interbellum was er sprake van een ‘legitimiteitsvacuüm’, zoals er na de Tweede
Wereldoorlog in Europa een machtsvacuüm bestond. Dit zogenaamde ‘legitimiteitsvaccuüm’
was het gevolg van de Eerste Wereldoorlog.10 Ideologisch gezien vervulden de Verenigde
Staten en de Sovjet-Unie hun rol met verve: uit het eerste land klonk na 1918 het geluid van
de nationale zelfbeschikking, denk aan toenmalige president Wilson; terwijl er in het
voormalige rijk van de tsaren in 1917 de revolutie was uitgebroken. Kortom, met de
formulering van deze twee ideologieën was er al een symbolische (“symbolic”) basis gelegd
voor de confrontatie tussen beide, maar deze kwam vanwege de relatieve afzijdigheid van
beide grootmachten tijdens het Interbellum nog niet tot uiting.11 De Tweede Wereldoorlog
was daarom essentieel voor het ontstaan van de Koude Oorlog: door de gezamenlijke strijd
tegen nazi-Duitsland werden zij tot elkaar gebracht in het hart van Europa.12
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Het was in de zomer van 1945 echter (nog) verre van zeker dat het op een confrontatie
tussen de twee nieuwe supermachten zou uitlopen. Beide hadden tijdens de Tweede
Wereldoorlog samengewerkt om de Asmogendheden te verslaan, en er vonden drie grote
conferenties tussen deze twee supermogendheden en Groot-Brittannië plaats om een goede
overgang van de oorlog naar de naoorlogse situatie te verzekeren. President Roosevelt had in
zijn plannen voor de naoorlogse wereld slechts een bescheiden rol voor de Verenigde Staten
in gedachte: zij zouden de ‘policeman’ van het Westelijke halfrond worden en verplichtingen
elders in de wereld zouden zij aan de Sovjet-Unie, China of aan de Britten en Fransen
overlaten, kortom de landen die tegenwoordig nog steeds zitting hebben in de
Veiligheidsraad.13
In de periode tussen de zomer van 1945 en medio 1947 namen de verschillen in
opvatting over de naoorlogse invulling van Europa en de rest van de wereld echter steeds
verder toe, waardoor er meer spanningen en wantrouwen ontstonden. Zoals gezegd begon in
1947 voor de meeste auteurs de Koude Oorlog definitief: president Truman vaardigde
destijds (in maart) een doctrine uit - die zijn naam droeg - waarin een indammingsbeleid
(containment) ten aanzien van de uitbreiding van het communisme centraal stond. De directe
aanleiding voor deze doctrine was het feit dat de Britten hadden aangegeven dat zij niet meer
in staat waren om de Griekse regering te ondersteunen tegen de communistische rebellen.14
Na 1947 verhardde de situatie in Europa verder. Exemplarische voorbeelden zijn het
afsluiten van West-Berlijn in 1948 en het neerslaan van een coup in Praag in datzelfde jaar.
Met betrekking tot het laatste heeft de historicus Tony Judt nog een passende passage voor
dit onderzoek:

“[E]uropean politicians were becoming markedly more aware of their helpless exposure to Soviet
pressure. In this respect they were as vulnerable as ever: as Dirk Stikker, the Dutch Foreign
Minister, would note in retrospect, ‘We in Europe had only a verbal pledge from President
Truman of American support.’”15

Het jaar 1949 zou een hachelijk jaar voor het Westen blijken. De Russen brachten voor het
eerst een gecontroleerde kernexplosie teweeg, waarmee de Amerikanen het monopolie op
nucleaire wapens hadden verloren. Bovendien hadden de communisten van Mao Zedoeng de
overwinning op het vasteland van China behaald, waardoor een aanzienlijk deel van de
wereldbevolking was ‘gevallen’ voor het communisme. Tegen deze achtergrond kwam de
Noord-Koreaanse communistische invasie van Zuid-Korea op 25 juni 1950 extra hard aan.16
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§ De traditie van het buitenlands beleid: Nederland en de VS
Nederland
Ironisch genoeg wordt de traditie van het buitenlands beleid voor zowel de Verenigde Staten
als Nederland voor de Tweede Wereldoorlog gekenmerkt door een relatieve afzijdigheid op
het internationale toneel. Zo probeerde de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden na
de Vrede van Utrecht in 1713 - die de relatieve afname van de Nederlandse macht markeerde
- zoveel mogelijk neutraal te blijven.17 Ook het Koninkrijk der Nederlanden volgde het
streven zo afzijdig mogelijk te blijven waar het de internationale politiek betrof. Met nadruk
moet hier voor Nederland overigens op politieke afzijdigheid worden gewezen en niet op
economische afzijdigheid. Naast neutraliteit was vrijhandel namelijk één van de belangrijkste
constanten in het bestaan van Nederland.18
Deze neutraliteit wist Nederland zelfs tijdens de Eerste Wereldoorlog en in het
Interbellum te behouden. Gedurende de Eerste Wereldoorlog was dit mogelijk door een
combinatie van geluk en de nodige stuurmanskunst. In de periode van het Interbellum zou
Nederland zich minder afzijdig houden dan in de periode voor 1918 - getuige het
lidmaatschap van de Volkenbond - maar toch volgde de regering een zogenaamde
‘zelfstandigheidspolitiek.’19 Deze politiek hield slechts stand tot en met 1936, aangezien de
Volkenbond faalde in het bestraffen van Italië tijdens zijn oorlog met Abessinië. Zodoende
ging Nederland uiteindelijk neutraal de Tweede Wereldoorlog in.20 Hoewel in het naoorlogse
Nederland beseft werd dat een neutrale koers niet meer een reële optie was, betekende dat
nog niet het einde van het zelfstandige sentiment. Dit zal later uit de casus blijken.
Vanaf begin van de twintigste eeuw vertaalde deze neutraliteit zich ook in een soort
superioriteitsgevoel. Nederland zou in moreel opzicht waardiger zijn dan de grootmachten,
omdat het neutraal was en bovendien het internationaal recht trachtte te bevorderen. Niet
voor niets werd in 1908 de bouw van het Vredespaleis in Den Haag voltooid. Deze nadruk op
het internationaal recht liet zich in het Interbellum soms moeilijk vertalen met de collectieve
verplichtingen waarvan Nederland zich afzijdig wilde houden, maar was zeker niet
verdwenen na de Tweede Wereldoorlog. Integendeel, Nederland was en is tot nu toe het
enige land dat expliciet in de grondwet heeft staan dat het zich moet committeren aan de
bevordering van de internationale rechtsorde: hiervoor moet zelfs de krijgsmacht ter
beschikking staan. Daarnaast was en is het bevorderen van de internationale, multilaterale
organen als de VN, de Europese Unie (EU) en de Noord Atlantische Verdrags Organisatie
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(NAVO), een belangrijke pijler van het buitenlands beleid. Dit exceptionalisme kenmerkt(e)
zich door een ‘zendingsdrang.’21

De Verenigde Staten
De Amerikanen kenden voor de Tweede Wereldoorlog - net als Nederland - een relatieve
afzijdigheid van het wereldtoneel, en dit gold zeker ten aanzien van de verwikkelingen in de
Oude Wereld. Zoals de historicus John Lewis Gaddis stelt: “The Americans had attempted,
after the Napoleonic wars and their own nearly disastrous War of 1812, to exclude
themselves from further involvement in European affairs: the Monroe Doctrine of 1823 was
as much a welcome withdrawal from an old continent as a brash assertion of authority over a
new one.”22 Na 1898 kwam met de Spaans-Amerikaanse oorlog enigszins verandering in
deze relatieve afzijdigheid. De Verenigde Staten veroverden op Spanje de invloed in het
Latijns-Amerikaanse gebied en zij veroverden de Fillipijnen in de Pacific, maar ten aanzien
van Europa bleef de Amerikaanse bemoeienis minimaal. Afgezien van een late deelname
tijdens de Eerste Wereldoorlog, bleek er onvoldoende draagvlak in de Amerikaanse
samenleving om zich bijvoorbeeld te committeren aan de internationale Volkenbond.
Naast de relatieve afzijdigheid kenmerkte het de Amerikanen dat ook zij zich in
internationaal

opzicht

superieur

voelden

ten

aanzien

van

het

buitenland.

Dit

superioriteitsgevoel kende parallellen met het Nederlandse: ook in de Verenigde Staten
voelde men zich verheven boven het machtsgekonkel van de Europese grootmachten. De
twee bekendste pijlers van het Amerikaans exceptionalisme zijn John Winthrop’s City Upon a
Hill en John O’Sullivan’s Manifest Destiny.

23

In dat laatste werk komt nog een parallel met

Nederland naar voren: de ‘zendingsdrang.’ Ten slotte kan in het bevorderen van het
internationaal recht en multilaterale samenwerking - qua multilaterale samenwerking geldt
dit voor Nederland met name na 1945 - een laatste overeenkomst worden gezien. Hierbij is
het verschil evenwel dat de Verenigde Staten door hun macht een eigen dynamiek aan het
internationaal recht en de multilaterale samenwerking kunnen geven, terwijl Nederland door
zijn beperkte invloed slechts mag hopen op het bevorderen van beide elementen.

Traditie in de Koude Oorlog
De Koude Oorlog betekende voor alle mogendheden een aanpassing aan een nieuwe
wereldorde, maar vooral de Verenigde Staten en Nederland moesten leren om op een meer
permanente basis om te gaan met andere landen. Dit was vanwege de tradities ten aanzien
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van de buitenlandse politiek in beide landen. Denk aan samenwerkingsverbanden binnen
(permanente) bondgenootschappen en meerdere multilaterale organisaties. Het begin van de
Koude Oorlog markeerde voor beide landen een periode van aanpassing aan de nieuwe
omstandigheden. Voor de Verenigde Staten was er ook een morele verantwoordelijkheid zich
blijvend te verplichten aan de wereld, anders dan wat na de Eerste Wereldoorlog gebeurde.24
Toen het steeds duidelijker werd dat er splitsing kwam in twee ideologische werelden,
vertaalde deze verantwoordelijkheid zich in de politieke, militaire en economische
ondersteuning van het Westelijk blok. Het tijdstip waarop het plan van George Marshall werd
gelanceerd was daarom niet toevallig. Daarnaast toonde de hevige winter van 1947 hoezeer
Europa economisch verzwakt was door de laatste oorlog. Dit programma, dat officieel het
‘European Recovery Program’ (ERP) heette, maar beter bekend kwam te staan als het
Marshall plan, werd binnen tien maanden omgezet in een concreet plan. Uiteindelijk zouden
er onder dit plan vele miljarden dollars en vele duizenden tonnen aan goederen van de
Verenigde Staten naar Europa vloeien. Dit programma was de economische en politieke
hoeksteen waarop het Westerse bondgenootschap was gebouwd en als zodanig werd het later
in militaire zin ondersteund door de ratificering van de Mutual Defense Assistance Act
(MDA of MDAP) en de oprichting van de NAVO in 1949.25
Het Marshall Plan was zeker niet alleen door charitatieve motieven ingegeven. De
Amerikanen waren ervan overtuigd dat de economische gezondheid van West-Europa een
belangrijke rol speelde in het afwenden van een verspreiding van de communistische
ideologie. Vooral in Frankrijk en Italië hadden de communistische partijen een aanzienlijke
aanhang. Daarnaast zou de herboren West-Europese economie een afzetmarkt voor
Amerikaanse producten kunnen worden, en diplomatiek gezien zou de invloed van
Washington op het oude continent aanzienlijk vergroten. Met het Marshall Plan werd ook een
tactische overwinning op de Sovjet-Unie geboekt omdat het aan alle Europese landen
aangeboden werd. In de woorden van Charles Bohlen: “We gambled that the Soviets could
not come in and therefore we could gain prestige by including all Europeans and let the
Soviet Union bear the onus for withdrawing.”26

§ 1.0.2. Korea en het conflict
Hieronder zal een korte achtergrond worden gegeven van het conflict, waarbij de grootste
nadruk zal komen te liggen op het Korea-conflict zelf, en de directe oorzaken van het
uitbreken daarvan.
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De Koreanen - die door een gemeenschappelijke taal en cultuur verenigd waren - hadden
meer dan duizend jaar een zelfstandig bestaan geleid in hun Choson-koninkrijk, dat van 1392
tot en met 1910 stand hield. Vanaf het einde van de 19e eeuw probeerden buitenlandse
mogendheden invloed te verkrijgen in het koninkrijk, waarvan het eerste concrete bewijs het
Kanghwa-do verdrag uit 1876 was. Dit was een door Japan afgedwongen verdrag waarin het
koninkrijk verplicht werd gesteld om zijn land open te stellen voor buitenlanders.27
Vanaf dat moment streden voornamelijk de Chinezen, Japanners en Russen met
wisselend succes om invloed in dat gebied. Na de Russisch-Japanse oorlog van 1904-1905,
die door Japan werd gewonnen, verkreeg de winnaar via verschillende verdragen met
Rusland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, zogenaamde exclusieve rechten in Korea.
Deze rechten waren blijkbaar niet genoeg, want onder valse voorwendselen annexeerden de
Japanners in 1910 het koninkrijk en werd het schiereiland officieel een onderdeel van het
keizerrijk.28
Tijdens de Tweede WereldOorlog werd er niet in Korea gevochten en als zodanig werd
het niet bevrijd door de geallieerden of het Rode Leger. De Japanners waren na de capitulatie
eenvoudigweg vertrokken, zodat de Sovjets en de Amerikanen in allerijl het machtsvacuüm
dat zodoende was ontstaan moesten opvullen. Dit werd voor een aanzienlijk deel veroorzaakt
door het feit dat Japan enigszins abrupt verslagen werd. Vooral de twee bombardementen
met atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, waren debet aan de ‘plotselinge’ tekening
van de overgave. De Amerikanen en de Russen hadden in augustus 1945 voor Korea besloten
dat zij ieder grofweg de helft van het schiereiland zouden bezetten. De scheidslijn die daarbij
werd aangehouden was de 38e (Noorder)breedtegraad. Beide partijen drukten hun eigen
stempel op hun gebied en maakten plannen voor na hun vertrek. Zo trainden zij ieder
plaatselijke personeel, om de orde in Korea te bewaren.
De Republiek Korea (Zuid-Korea) ontstond op 15 augustus 1948 en daarmee
veranderde de Zuid-Koreaanse politiemacht (‘constabulary’) officieel, en maakte het een
doorstart als het Zuid-Koreaanse leger (‘ROK army’).29 In deze beginfase was het met de
numerieke kracht van het zuiden slecht gesteld: officieel telde het 230.000 man, maar het
werkelijke niveau bedroeg niet eens een kwart daarvan. Daarom was het van het grootste
belang dat er extra manschappen werden gerekruteerd. Dit was echter niet zonder gevaar,
want zoals ook al het geval was gebleken met het rekruteren van de politiemacht, zaten hier
soms ook communistische rekruten tussen. Daarnaast verlieten de Amerikaanse troepen in
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oktober van 1948 ook het land, zodat het op niveau brengen van de numerieke sterkte nog
belangrijker werd.30 Sinds het officiële ontstaan van de Republiek Korea en de uiteindelijke
invasie uit het noorden werd het militaire gat tussen beide landen alleen maar groter in het
voordeel van de laatstgenoemde: numerieke kracht, training, uitrusting (zware wapens, lichte
wapens, kleding, transport, reserveonderdelen/onderhoud, etc) zie onderstaande tabellen.31
In de periode voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Zuid-Korea en de
terugtrekking van de Amerikanen, besloten de Verenigde Staten dat de machthebbers in
Seoul moesten beschikken over een verdedigingsmacht die in staat moest zijn om het land te
verdedigen tegen externe agressie, met uitzondering van een “full scale war.” De
Amerikanen waren in deze opzet zeker geslaagd: de Zuid-Koreanen bleken volkomen in staat
om zich te verdedigen tegen grensovervallen voorafgaand aan de invasie. Echter, op 25 juni
1950 werden de verdedigers al snel overrompeld.32

Noord-Korea
Leger

10 divisies
Support en Speciale eenheden
Subtotaal

120.880
61.820
182.680

Marine en
Marine Corps

Luchtmacht

3 ‘Garrison Commands’

4.700

Marine gevechtseenheid

9.000

1 Luchtmacht Divisie

2.000
198.380

TOTAAL

Zuid-Korea
Leger

8 divisies (22 Regimenten)

67.416

Support en Special eenheden

27.558

Subtotaal

94.974

Marine

3 Flottieljes, 7 Security eenheden

7.715

Marine Corps

2 Bataljons

1.166

Luchtmacht

1 ‘Air Wing’, 7 bases

1.897

TOTAAL
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Over de waarschijnlijkheid en voorspelbaarheid van de invasie bestaat nog geen consensus,
ondanks recent geopende Russische en Chinese bronnen.33 Voor recente historigrafische
ontwikkelingen in deze verwijs ik de lezer naar een ‘survey article’ van Yafeng Xia, ‘The
study of Cold War international history in China’, dat verschenen is in de Journal of Cold
War studies.34 In ieder geval werpen deze niet Westerse bronnen een ander licht op het
conflict, dan tot de openbaarstelling toe naar voren kwam in de westerse historiografie. Zo
blijkt dat het initiatief tot de aanval uit Pjongjang en niet uit Moskou kwam. Dit is op zich
niet verwonderlijk, aangezien beide Korea’s een hereniging van het land nastreefden onder
eigen leiding. Sterker nog, de reden waarom Syngman Rhee, de Zuid-Koreaanse leider, door
de Verenigde Staten niet werd voorzien van offensieve wapens lag in het feit dat de
Amerikanen bang waren dat hij anders zelf een invasie zou plegen op zijn noorderburen.35
Deze onderbewapening is ten dele ook terug te zien in bovenstaand staatje. In ieder geval
ging van het Koreaanse conflict een precedentwerking uit want: “Following a logic that was
to become characteristic of Cold War conflicts, it was not the objective significance of the
attack but rather the perception of what this event signified about Soviet intentions that so
galvanized the American government.”36
In de nacht van 25 juni startten de Noord-Koreanen de invasie van Zuid-Korea. Binnen
een korte periode werden de Zuid-Koreanen een flink stuk teruggedreven, zelfs nadat zij
Amerikaanse en andere geallieerde steun - via de VN - hadden verkregen. Zo succesvol
waren de communistische invallers, dat zij tot aan de landing te Inchon, op 15 september, de
coalitietroepen bijna de Straat van Korea in hadden gedreven.37 Na deze landing waren de
krijgskansen echter 180 graden gedraaid, zodat nu de Noord-Koreanen op hun beurt tot
(nagenoeg) de grensrivier de Yalu werden teruggedreven. Deze rivier markeerde (en
markeert) de grens met de Chinese provincie Mantsjoerije. Op het moment dat de coalitie
onder leiding van de Amerikanen de grens naderde begonnen de Chinezen hun troepen langs
de grens samen te trekken, bevreesd als zij waren voor deze militaire macht. Op 25 oktober één dag voor de verscheping van de eerste Nederlandse troepen - intervenieerden zij en masse
en dreven zij de coalitie weer terug tot voorbij de 38e breedtegraad. De VN-macht wist
uiteindelijk de militaire situatie weer ietwat de keren, zodat in 1953 tenslotte beide partijen
ironisch genoeg rond de 38e breedtegraad, de strijd zouden staken.38
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2. Het Besluitvormingsproces
Tijdens het onderzoek naar de motieven van de Nederlandse regering tot het uitzenden van
het Nederlands Detachement (van de) Verenigde Naties (NDVN), is er gebruikt gemaakt van
verschillende primaire bronnen. De Handelingen der Staten Generaal zijn gebruikt om het
officiële standpunt van de regering tijdens de uitbraak van het conflict weer te geven en
tevens de reactie van de volksvertegenwoordiging daarop. De notulen van de
ministerraadvergadering konden tijdens dit onderzoek naar het besluitvormingsproces niet
uitblijven. Niet alleen bestrijken die een grotere periode, maar er is ook meer informatie te
vinden, die tevens informeler van aard is in vergelijking met de Handelingen. Communicatie
in de ministerraadvergadering blijft immers binnenskamers, terwijl het contact met de
Tweede Kamer ook gericht is op de oppositie en een breder publiek bereikt. De laatste grote
primaire bron waarvan gebruik gemaakt is, zijn de documenten van de Nederlandse
ambassade te Washington D.C. Dit is logisch, aangezien ambassades de officiële ogen en
oren van een staat in het buitenland zijn. In die hoedanigheid hebben zij de taak om alle
relevante informatie door te seinen naar het thuisland, en tevens moeten zij hun eigen land zo
goed mogelijk representeren. Op bepaalde momenten zullen deze drie primaire bronnen
worden aangevuld met andere bronnen - primair en secundair - om de situatie beter te
verklaren, dan wel te illustreren.
In de annotatie ten aanzien van de notulen in het onderstaande deel, eerst het
volgende: de officiële richtlijn van het Nationaal Archief is hier gevolgd en aangevuld met
extra informatie. In het geval van de notulen van de ministerraadvergadering, zijn de fiche
nummers waarop de betreffende vergaderingen staan ook vermeld. Ten aanzien van
telegrammen en andere documentatie is er ook voor gekozen om zoveel mogelijk (relevante)
extra informatie te vermelden, zodat toekomstige onderzoekers deze makkelijker kunnen
vinden. Daarnaast kan het in sommige gevallen verhelderend werken als de lezer deze
gegevens tot zijn beschikking heeft.

2.1 Standpunt Nederlandse regering
In de periode dat het besluitvormingsproces over het zenden van grondtroepen naar Korea
zich voltrok, werd de Nederlandse regering gevormd door het kabinet Drees/Van Schaik. Dit
kabinet regeerde van 7 augustus 1948 tot en met 15 maart 1951. De belangrijkste actoren
zijn: de minister-president dr. Willem Drees (PvdA); de minister van Buitenlandse Zaken mr.
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Dirk Stikker (VVD); en de minister van Oorlog mr. Willem Frederik Schokking (CHU), die
tevens minister van Marine was. De regering werd vanwege de deelname van de twee
grootste partijen op dat moment ‘rooms-rood’ genoemd. Verder deden aan deze regering de
VVD en de Christelijk-Historische Unie (CHP) mee. Ten slotte kende deze regering ook een
aantal partijlozen functionarissen.39
§ 2.1.1. Regeringsverklaring en reactie Tweede Kamer
Op 29 juni - vier dagen na de invasie - kwam de Nederlandse regering met een verklaring ten
aanzien van de uitgebroken crisis in Korea. De belangrijkste conclusie daarin: de regering
was geschokt door de “aanranding van de vrede” die de aanval op Zuid-Korea betekende en
verder was ze “verheug[d]” over het feit dat de Veiligheidsraad snel met de resoluties van 25
en 27 juni kwam.40 De regering besloot daarom gehoor te geven aan de oproep tot steun aan
Zuid-Korea. Zodoende zond zij een torpedobootjager, de Hr. Ms. Evertsen, naar het
schiereiland. Tenslotte verklaarde de regering dat er nauw overleg plaats vond “met
Indonesië en de Beneluxpartners over de toestand en de maatregelen, welke deze van de
leden der Verenigde Naties vereist.” Een dag na de regeringsverklaring zouden de fracties
reageren op de Regeringsverklaring. Het zou het eerste en enige significante overleg ten
aanzien van de Korea-crisis in de Tweede Kamer worden dat plaats vond gedurende de
periode van dit onderzoek.41
Tijdens de vergadering van de Tweede Kamer op 30 juni 1950 bleek dat de Kamer en
de regering aan een aantal zaken een nadrukkelijk belang hechtten. Zo hadden alle partijen
oog voor de internationale context waarin de crisis plaats vond, wat in het begin van de
Koude Oorlog inhield dat het debat sterk ideologisch geladen was. Met uitzondering van de
Communistische Partij Nederland (CPN), zagen alle partijen het communisme als gevaar
voor de hele wereld. Daarbij werd er ook zeer regelmatig gerefereerd aan nazi-Duitsland en
aan de Tweede Wereldoorlog. Vooral de vermeende les van München moest niet vergeten
worden. Als er nu immers niet tegen Noord-Korea zou worden opgetreden zou het
communisme, net als Duitsland in de jaren ’30, één voor één alle kleine, zwakke landen
kunnen opslokken. Daarnaast speelde voor de meeste partijen het internationaal recht een
belangrijke rol. Interventie in Korea was niet alleen legitiem vanwege de resoluties van de
Veiligheidsraad, het was zelfs een plicht van Nederland als lid van de Verenigde Naties om
gehoor te geven aan de resoluties. Daarom was er hier dan ook geen sprake van een oorlog,
maar van een politionele actie. Het zal de lezer niet zijn ontgaan dat de term ‘politionele
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actie’ gebruikt werd om extra legitimiteit uit te stralen. Deze term werd om dezelfde reden
gebruikt om de opstanden in Indonesië neer te slaan. 42
Nadat alle fracties hun eerste reacties hadden gegeven gaf de minister-president namens
de regering antwoord op de punten die zij naar voren hadden gebracht. De premier begon zijn
reactie met de mededeling dat de regering met instemming had opgemerkt dat de “grote
meerderheid der Kamer” de regeringsverklaring steunde, hoewel die bijval haar eigenlijk niet
verraste, omdat de verklaring “in de lijn van de algemene gedachtegang van de collectieve
veiligheid” lag.43 Drees had namelijk gesteld dat Nederland na de ervaring van de Tweede
Wereldoorlog

nooit

meer

kon

terugkeren

naar

een

neutraliteitspolitiek

of

zelfstandigheidspolitiek. De premier was van mening dat alle “verwikkelingen” direct of
indirect samenhingen. Zodoende was zijn oordeel dat er sprake was van een “algemene
bedreiging.” Hij herinnerde de Kamer vervolgens aan de gebeurtenissen in Griekenland (’47)
en Berlijn (’48) en dat het van het grootste belang was dat tegenover dit type dreigingen
collectieve verdediging stond, zoals “die [in] het Handvest van de Verenigde Naties voorziet
en bedoeld” werd.44 Overigens is het niet vreemd dat er in termen van algemene dreiging
werd gedacht. Zoals vermeld in de inleiding, was het jaar 1949 voor het Westen een
hachelijk jaar, in verband met de communistische overname van het vasteland van China en
het doorbreken van het nucleaire monopolie. Maar deze gebeurtenissen stonden in de
Westerse kijk in een “escalerend” daglicht in verband met het immer expanderende macht
van het communisme. Denk aan de de facto bezetting van Oost-Europa, de door Drees
genoemde punten en de coup in Tsjecho-Slowakije in 1948. Voor een generatie die
‘München’ had meegemaakt konden deze gebeurtenissen niet onweerstreven blijven, ook
niet voor diegenen die aan de andere kant van de Atlantische Oceaan leefden.45
Een ander interessant punt waarop de minister-president reageerde was de kritiek van
Kamerlid Welter (KNP).46 Welter stelde enigszins rancuneus dat Nederland, nu het geen
Pacifische mogendheid meer was, niet als een van de eerste verantwoordelijkheid hoefde te
nemen voor Korea. Zowel de Verenigde Naties als de Verenigde Staten kwamen er in zijn
betoog slecht vanaf. Beide hadden er volgens Welter niet alleen voor gezorgd dat Nederland
zijn ‘Pacific-status’ verloor, maar waren eveneens verantwoordelijk voor de zwakke positie
waarin Zuid-Korea zich bevond bij aanvang van het conflict.47 Met betrekking tot het laatste
kritiekpunt van Welter kan gezegd worden dan het niet geheel onterecht was, zoals
aangetoond in de inleiding. Daarnaast beschouwden de Amerikanen Nederland wel degelijk
nog als een Pacifische mogendheid, in ieder geval werd Nederland als zodanig benaderd. De
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Amerikanen zouden juist een aantal keren inspelen op een verhoogde Nederlandse
verantwoordelijk.
Drees pareerde deze kritiek door er op te wijzen dat het verlies van Nederlandse macht
in deze regio van de wereld niet van doorslaggevend belang moest zijn bij de beslissing om
assistentie te verlenen. Indien de blik daarop gericht zou worden bleef deze op het verleden
gericht, terwijl hier de toekomst van vrede en veiligheid op het spel stond. Desondanks had
het feit dat Nederland zijn zogenaamde Pacific-status had verloren wel degelijk gevolgen
voor de omvang van de hulp. Daarover zei Drees het volgende: “Onze bijdrage zal uiterst
bescheiden zijn en meer een symbolische dan een materiële waarde hebben, maar toch
moeten wij onze feitelijke medewerking verlenen.” Later tijdens de vergadering betoogde de
minister-president dat er naast het beschermen van vrede en veiligheid er nog steeds concrete
Nederlandse belangen in Oost-Azië waren: het bezit van Nieuw-Guinea en een aanzienlijke
handelsvloot.48
Binnen de Tweede Kamer was er ook enige ongerustheid over het feit dat Nederlandse
strijdkrachten betrokken zouden raken in gevechten buiten Korea. Een concrete angst was dat
Nederlandse schepen bij een mogelijke strijd rond Formosa (Taiwan) of Indo-China
betrokken zou raken.49 Drees verzekerde de Kamer dat zoiets niet zou gebeuren. Hij gaf aan
dat er een verschil was tussen de positie van de Verenigde Staten in Azië en de missie op en
rond het Koreaanse schiereiland van de Verenigde Naties.50 Dit punt was voor Nederland
belangrijk, aangezien Den Haag het regime van Mao erkend had, anders dan Washington, dat
nog steeds Tsjang-Kai-Tjek steunde.51
Tenslotte valt er wat de vergadering betreft nog te melden dat deze werd afgesloten met
het stemmen over twee ingediende moties. De eerste was van de CPN en zij drong “er bij de
Regering met de meeste nadruk op aan geen gevolg te geven aan haar voornemen om
strijdkrachten naar Zuid-Korea te zenden en zich op elke wijze van inmenging in het huidige
conflict te onthouden.” Deze motie werd alleen gesteund door de communistische fractie, de
overige partijen stemden tegen. De andere motie, die ingediend werd door de
fractievoorzitters van de KVP, PvdA, Anti-Revolutionaire Partij (ARP), CHU en VVD, was
juist een motie die tot doel had in te stemmen met de regeringsverklaring en werd alleen niet
gesteund door de CPN en de KNP, waarbij moet worden opgemerkt dat de KNP bij de laatste
motie niet had gestemd.52 Concluderend gezegd was een vrijwel volledige consensus de
grootste gemene deler in de reacties op de regeringsverklaring.
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§ 2.1.2. Notulen Ministerraad uitzending
De eerste reactie
De eerste reactie binnen de regering op de verwikkelingen in Korea kwam uit de ministerraad
van maandag 26 juni, één dag na de invasie. Let wel, deze reactie was binnenskamers, de
eerste openlijke reactie kwam met de (eerder genoemde) officiële regeringsverklaring op 29
juni, die op 30 juni in de Tweede kamer behandeld werd. Op dat moment was er al een
officieus commentaar aan de pers gezonden, waarin de zojuist aangevangen strijd opgevat
werd “als een krachtproef tussen Amerika en Rusland.” Belangwekkender was wat ministerpresident Drees had te melden over de zojuist aangevangen Koreaanse strijd. In de notulen
staat:

“De Minister-President is met betrekking tot deze strijd van oordeel, dat indien Amerika dit over
zijn kant laat gaan, men zich weinig illusies behoeft te maken omtrent militaire steun aan andere
landen.”53

Dit behoeft wel enige verklaring, want de Amerikanen hadden eerder in 1950 bekend
gemaakt dat Korea geen onderdeel was van hun te verdedigen veiligheidszone. Secretary of
State Dean Acheson had op 12 januari van dat jaar in een toespraak aan de ‘National Press
Club’ laten weten dat Korea niet deel uitmaakte van de ‘defensive perimeter.’54 Uit de reactie
van de premier blijkt dat de Koude Oorlog zich nog in een beginfase bevond. Binnen het
Westelijke blok was het nog onduidelijk wat men aan elkaar had wanneer er een werkelijke
strijd met militaire middelen plaats zou vinden. Zoals Kamerlid M.A.M. Klompé (KVP) vier
dagen later in de Tweede Kamer zou stellen, was Korea een “testcase.” Dat was een juiste
observatie, maar deze test gold eveneens voor de Westerse bondgenoten.
Bij de volgende raadsbijeenkomst (3 juli) zou besloten worden om de torpedobootjager
Hr. Ms. Evertsen naar de Koreaanse wateren te sturen.55 Dat schip zou binnen afzienbare tijd
een periodieke reparatie moeten ondergaan, maar kon dan worden vervangen door Hr. Ms.
Banckert.56 Minister Schokking vroeg nog aan de minister-president of het een probleem was
dat er dienstplichtigen meevoeren op die schepen.57 De premier antwoordde ontkennend,
maar zag liever zo veel mogelijk beroepsmilitairen meegaan in verband met eventuele
risico’s. Verder hadden zowel Mohammed Roem, minister-president van de Verenigde
Staten van Indonesië, als Mohammad Hatta, (Indonesisch) minister zonder portefeuille en
Hoge Commissaris te Den Haag, groen licht gegeven voor de Hr. Ms. Evertsen om deel te
worden van de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Korea. De Hr. Ms. Evertsen was
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niet geheel ter beschikking van de Nederlandse vloot, maar stond in verband met de
onafhankelijkheid van Indonesië, ook gedeeltelijk onder Indonesisch bevel. Over de schepen
werd tenslotte nogmaals bevestigd dat deze uitsluitend voor de missie rond Korea bedoeld
waren, niet voor Formosa of de Filippijnen.58
Daarnaast waren er nog andere punten van aandacht tijdens deze vergadering die voor
het Korea-conflict van belang waren. Onder andere het vraagstuk over het commando van de
missie. Zoals Drees al in de Kamer had gesteld zouden de Nederlandse schepen “in beginsel”
onder Nederlandse leiding blijven. Natuurlijk begreep hij wel dat in de praktijk de
Amerikanen de leiding op zich zouden nemen, maar toch had hij zelf bezwaar tegen
bijvoorbeeld de Britse formulering ten aanzien van de Britse strijdkrachten onder
Amerikaans opperbevel die “on behalf of the Security Council” zouden opereren. Zoals later
uit de documenten van de ambassade zal blijken, had Downing Street zijn militaire steun aan
de missie al toegezegd voordat de Amerikanen dat hadden gevraagd. De Britten mochten de
missie dan kennelijk zonder al teveel problemen steunen, bij de premier bestond de angst dat
“men” daardoor te sterk aan het Amerikaanse buitenlandse beleid werd gekoppeld. In ieder
geval moest de Amerikaanse leiding niet in tegenspraak zijn met wat de minister-president
daarover in de Tweede Kamer had gezegd.59
Dit is een interessant punt. In de Tweede Kamer werd een aantal dagen daarvoor
uitvoerig gesproken over het opkomen voor collectieve veiligheid, internationale
samenwerking en het feit dat Nederland na de Tweede Wereldoorlog nooit meer terug kon
naar een neutraliteits- of een zelfstandigheidspolitiek, maar hier is wel degelijk sprake van
een ‘zelfstandig’ sentiment. Zeker als men bedenkt dat de Nederlandse schepen maar een
kleine aanvulling vormden op de totale vloot van VN-deelnemers aan de actie rond Korea en
dus in de praktijk, zoals Drees al inzag, nooit effectief op eigen gelegenheid konden
opereren. Wat “in beginsel” onder eigen leiding concreet betekende, wordt nergens honderd
procent duidelijk. Waarschijnlijk betekende het dat de Nederlandse schepen niet
onvoorwaardelijk naar Korea opstoomden, zie de concrete voorwaarde dat die alleen voor de
VN-missie beschikbaar waren gesteld. De raad had daartoe uiteindelijk besloten.

Verzoek en discussie grondtroepen
Tijdens de ministerraad op 17 juli deelde de minister van Buitenlandse Zaken mede dat er
een officieel verzoek van de VN (UNO) was gekomen om ook (land)strijdkrachten naar
Korea te zenden. De minister-president reageerde dat zoiets voor Nederland onmogelijk was
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in verband met de eigen defensie, aangezien hier te lande al onvoldoende troepen waren.60
Hierin kreeg hij bijval van ministers Stikker en Schokking. Daarnaast was Drees van mening
dat de kosten van een uitzending ook te hoog zouden worden. Het zou volgens hem een
andere zaak worden, wanneer de Verenigde Staten vrijwilligers zouden vragen.61 Wees
overigens alert op een subtiel verschil. Stikker begon over een verzoek van de VN, terwijl de
minister-president het had over een mogelijk verzoek van de Amerikanen. Dit verschil, dat
nog zo sterk benadrukt werd in de Tweede Kamer op 30 juni 1950, zou in de alledaagse
praktijk wel vaker voor verwarring en onduidelijkheid zorgen.
In ieder geval dacht de minister-president in eerste instantie aan ex-KNIL-militairen
waar het aankwam op de concrete invulling voor de mogelijk te zenden vrijwilligers.62 De
minister van Binnenlandse Zaken, mr. J.H. van Maarseveen, was het daarmee oneens; hij
dacht dat ex-KNIL-militairen ongeschikt zouden zijn en was van mening dat militairen van
de Koninklijke Landmacht “meer eer” zouden inleggen voor Nederland.63 Overigens zouden
juist mensen met ervaringen opgedaan in Indië binnen het NDVN een hoge toegevoegde
waarde hebben, omdat zij beter om wisten te gaan met guerrillatactieken. Daarmee oogsten
zij ook het respect af van buitenlandse strijdkrachten.64 Misschien bracht Van Maarseveen dit
naar voren omdat de militairen van de landmacht meer gedisciplineerd zouden zijn. Minister
Schokking was van mening, dat wanneer er toch vrijwilligers zouden worden gezonden, dit
het beste mariniers konden zijn. Op de vraag van minister prof. mr. P. Lieftinck (Financiën)
of Nederlandse vrijwilligers in Amerikaanse dienst hun staatsburgerschap zouden verliezen
antwoordde de minister-president ontkennend.65
De eerste week van augustus was misschien wel de belangrijkste week in het
besluitvormingsproces rond het sturen van grondtroepen. Tijdens deze week waren er twee
ministerraadsvergaderingen waarin de kwestie aan de orde kwam. Op 2 augustus meldde de
premier dat hij bezoek had gehad van de Amerikaanse ambassadeur Selden Chapin en ook
van de Amerikaanse journalist Richard Scott Mowrer.66 De beide heren verzochten
Nederland om na te gaan of het niet mogelijk was om een ‘symbolische legermacht’ naar
Korea te sturen. Het was namelijk “zowel voor Amerika als in internationaal opzicht” van
belang, dat “ook de Nederlandse vlag in Korea aanwezig” was. Drees wilde dat wel in
overweging nemen, “gezien ook wat andere landen doen.”67 Blijkbaar was het van belang dat
Nederland in dat opzicht niet achter bleef. De premier was overigens niet de enige politicus
die Amerikaans bezoek had gekregen. Ook minister Schokking had bezoek gehad, van
senator Cain. Onmiskenbaar was het voor de Amerikanen van groot belang dat er - naast de
Begeleider: Drs. Christ Klep
Master: Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief
Instelling: Universiteit Utrecht

Maarten Visker, Een Wederzijdse Testcase. Het besluitvormingsproces rond het zenden 21
van grondtroepen naar het Korea-Conflict (Utrecht juni 2008)
deelname van andere landen - ook Nederlandse strijdkrachten meededen met de strijd in
Korea, gegeven het feit dat er binnen één week drie Amerikanen in Den Haag op bezoek
kwamen.68
Drees bleef bij zijn wens om alleen vrijwilligers te sturen en zowel minister Schokking
als hij waren van mening dat de parachutisten, die net uit Indonesië waren teruggekomen, en
mariniers het meest geschikt waren voor deze taak. Een complicerende factor was evenwel
dat een aantal parachutisten Indonesiër waren, en zij zouden hun nationaliteit verliezen
indien zij in Amerikaanse dienst zouden treden. Minister Stikker bleef er nog (even) bij dat
Nederland genoeg moeilijkheden had met de eigen defensie, terwijl hij het nut “van de
Nederlandse vlag in Korea” betwijfelde.69 Hij stelde daarom voor een ambulance te sturen,
maar dat voorstel werd direct ondergraven door minister Schokking, die mededeelde dat
senator Cain had gezegd dat de Amerikanen niet om ambulances of militaire waarnemers
verlegen zaten, maar toch echt een “symbolische deelneming aan de landstrijdkrachten
wensten.”70
Na deze opmerking ging de discussie binnen de raad voortaan alleen nog over het hoe,
wat en waarom van de uit te zenden vrijwilligers. Zo vertelde de minister van Oorlog dat ook
de Chef van de Generale Staf dacht aan mariniers. Verder vroeg hij zich af of het beginsel
van vrijwilligheid ook zou moeten worden uitgebreid naar het beroepspersoneel. In ieder
geval kon aan die groep voorlopig nog niet de verplichting worden opgelegd, aldus de
premier. Daarbij wilde hij op dat moment nog niet overwegen om eventuele
vrijwilligerstekorten aan te vullen met beroepspersoneel, reagerend op een desbetreffende
vraag van staatssecretaris Fockema Andreae van Oorlog. De minister-president wilde op dat
moment geen publieke oproep doen voor vrijwilligers, maar alleen bij de mariniers en
parachutisten vrijwilligers rekruteren. Met generaal Buurman van Vreeden zou dan
besproken worden op welke manier Nederlandse vrijwilligers uit Indonesië konden worden
gevonden. Omdat het bezwaarlijk was om “Aziaten” bij eventuele Nederlandse vrijwilligers
op te nemen - Stikker - werd er door Schokking voorgesteld alleen vrijwilligers met de
Nederlandse nationaliteit te nemen. Daarbij stelde de laatstgenoemde minister voor om als
dat mogelijk was één compagnie (212 man) uit te zenden. De raad ging daarmee akkoord.71
Na het voorgaande besluit van de raad bracht de minister van Financiën (Lieftinck) het
begrotingstechnische aspect van de missie aan de orde. Drees zei tijdens de raadsvergadering
van 17 juli dat Nederland de kosten van een uitzending niet zou kunnen dragen. Nu was de
premier van oordeel dat de transportkosten en aanverwante zaken wel voor eigen rekening
Begeleider: Drs. Christ Klep
Master: Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief
Instelling: Universiteit Utrecht

22 Maarten Visker, Een Wederzijdse Testcase. Het besluitvormingsproces rond het zenden
van grondtroepen naar het Korea-Conflict (Utrecht juni 2008)
zouden zijn, maar dat aan de Verenigde Staten gevraagd zou kunnen worden of “deze
vrijwilligers in de voorzieningen van de Amerikaanse militairen” konden worden
opgenomen. In ieder geval wilde minister Lieftinck een raming krijgen van de mogelijke
kosten. Op een vraag van minister Stikker of er naar de Amerikanen al een bericht kon
worden gezonden antwoordde de minister-president ontkennend. Eerst moest maar eens
worden gezien hoeveel vrijwilligers zich zouden aanmelden.72
Gedurende de vergadering van 7 augustus waren er nieuwe ontwikkelingen. Zo was het
besluit om alleen vrijwilligers te sturen niet voor honderd procent waterdicht. Minister
Schokking deelde mede dat er twee compagnieën over drie weken naar Korea konden
worden gezonden. De eerste compagnie bestond uit beroepsmariniers; het tweede was een
compagnie van de landmacht, bestaande uit verschillende pelotons: één peloton
parachutisten, één peloton commando’s en twee pelotons zware infanterie. Op “een vraag
van de Minister-President” antwoordde Schokking dat vrijwilligheid bij mariniers
bezwaarlijk was met het oog op discipline.73 Hier is duidelijk sprake van een ommezwaai,
want tijdens de vergaderingen van 17 juli en 2 augustus vond minister Schokking nog dat
mariniers de beste keus waren om als vrijwilligers uit te zenden. Drees benadrukte nogmaals
dat er besloten was alléén vrijwilligers naar Korea te zenden. Het feit dat er op de Hr. Mr.
Evertsen geen vrijwilligers waren en zelfs dienstplichtigen tot de bemanning hoorde lag
volgens hem anders. Zo zou “het risico voor mariniers en militairen van het leger groter
zijn.”74
Als ondersteuning voor het argument om alleen vrijwilligers te sturen merkte minister
Van Maarseveen op,

“dat de Nederlandse hulp symbolisch zal zijn; voor de publieke opinie in Amerika is dit wenselijk;
anders zal men zich in Amerika kunnen afvragen waarom men West-Europa bij gevaar zal steunen,
indien de landen van West-Europa niet tot wederzijdse steun bereid zijn.”75

Hier komt de minister tot de kern van de zaak, zowel de Verenigde Staten als West-Europa
moesten elkaar leren vertrouwen. Toch was daarmee de kous niet af, integendeel. Minister
Götzen van Overzeese Gebiedsdelen “zou een besluit van de Regering inzake de uitzending
van een symbolische strijdmacht niet afhankelijk willen maken van de vraag of voldoende
vrijwilligers zich melden.” Bovendien vonden minister

In ’t Veld (Wederopbouw en

Volkshuisvesting) en staatssecretaris Blom (Buitenlandse Zaken) het geen probleem om
beroepspersoneel uit te zenden, omdat het hier een VN-missie betrof. Tenslotte kwam
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minister Joekes van Sociale Zaken met het argument dat de mariniers het meest mobiele
corps van de Nederlandse defensie op dat moment vormden - en tegenwoordig behoren zij
nog steeds tot de meest mobiele corpsen - wat het onverklaarbaar zou maken hen niet te
sturen.76
Minister Van Maarseveen had als geruststelling tegen Götzen gezegd dat er onder “de
jongeren veel belangstelling” bestond om als vrijwilliger naar Korea te gaan, hoewel hij wel
vond dat mariniers die zich vrijwillig meldden voorrang zouden moeten krijgen. De premier
was niet bereid om aan mariniers de verplichting op te leggen, omdat hij een dergelijk besluit
niet zonder de machtiging van de (beide) Kamers wilde nemen, terwijl hij het verder ook niet
“wenselijk” achtte om op dat moment daar een machtiging voor te vragen. De ministerraad
was dus verdeeld over de vraag wie als vrijwilliger naar Korea gezonden konden worden. Als
compromis stelde de minister-president bijgevolg voor om voorlopig alleen bij de landmacht
vrijwilligers te rekruteren en af te wachten wat dat zou opleveren. Daarmee ging de raad
akkoord.77
Een week later, werd het nieuwe Amerikaanse verzoek behandeld om minstens duizend
man van één wapen (bijv mariniers) te sturen.78 Nederland had toen al - op 11 augustus publiekelijk gemaakt dat het grondtroepen zou zenden. De minister-president wilde trouwens
niet ingaan op het verzoek om duizend man van één krijgsmachtsdeel uit te zenden.
Bovendien had minister Stikker twee dagen voor de vergadering bezoek gehad van de
Amerikaanse ambassadeur, aangezien deze wilde weten wanneer de Nederlandse troepen
voor uitzending gereed zouden zijn. De raad besloot om de ambassadeur mede te delen dat
dezen binnen drie weken gereed zouden zijn.79

De vrijwilligers
In de notulen van 21 augustus blijkt dat zich meer vrijwilligers hadden gemeld dan in eerste
instantie was verwacht. Het aantal vrijwilligers onder de mariniers bedroeg circa 350 man;
terwijl er ongeveer 1.800 man van de landmacht hadden gemeld, waarvan 55 officieren. Dit
was aanzienlijk meer dan de “enkele tientallen” vrijwilligers die minister Schokking had
verwacht.80 Het voorzichtige besluit van 2 augustus om indien mogelijk één compagnie uit te
zenden bleek in dit nieuwe licht ietwat karig. Bij deze nieuwe raadsvergadering waren de
vooruitzichten zo goed dat er nu wel twee compagnieën gezonden konden worden en
staatssecretaris Fockema Andreae dacht er zelfs aan om een heel bataljon te zenden, maar de
premier hield die boot om financiële redenen voorlopig nog even af. Het was immers nog
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onduidelijk in hoeverre Nederland verantwoordelijk zou zijn voor de uitrusting en hoe het
vervoer geregeld zou worden. Aangezien de minister van Financiën er niet was werd besloten
om het definitieve besluit daarover een week uit te stellen.81
Tijdens dezelfde vergadering kreeg de kwestie rond de vraag of mariniers al dan niet
geschikt zouden om als vrijwilliger gestuurd te worden nog een vervolg. Volgens Drees
moesten er twee compagnieën landmacht worden gezonden. Als argument voerde hij aan dat
de hoeveelheid aangemelde mariniers te klein was om een afzonderlijke compagnie te
vormen. Dit is opmerkelijk als men bedenkt dat destijds een compagnie uit 212 man
bestond.82 Wellicht dacht de minister-president dat er een aanzienlijk deel mariniers zou
uitvallen bij verdere keuringen en doorlichtingen, maar waarschijnlijker is dat hij de kwestie
van de mariniers niet weer wilde oprakelen.
Op 28 augustus moest het enthousiasme van een week eerder worden ingetoomd. Er
vielen namelijk een behoorlijk aantal vrijwilligers af. Daarvoor waren twee belangrijke
oorzaken. Ten eerste waren er een aantal zogenaamde “ex-politieke delinquenten.” Denk
hierbij concreet aan mensen die - om met Loe de Jong te spreken - ‘fout’ waren tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Ten tweede vielen veel vrijwilligers af, omdat zij werden afgekeurd
voor militaire dienst. Door deze tegenvaller verwachtte minister Schokking daarom dat er
“met moeite” een bataljon zou kunnen worden gevormd voor Korea. Zijn voorstel was dan
ook om ten hoogste één bataljon landmacht aan de VN-missie bij te dragen, zeker nu er ook
nog mariniers naar Nieuw-Guinea gezonden werden. De ministerraad ging met dit voorstel
akkoord.83
Overigens moet gezegd worden dat toen Schokking sprak over het feit dat er “met
moeite” een bataljon gevormd zou kunnen worden, hij daarmee de situatie nog te rooskleurig
weergaf. Gedurende het grootste en belangrijkste deel van de operatie in Korea zou het
bataljon serieus onderbemand blijken te zijn. Het aantal manschappen zou in die periode rond
de tweederde van de officiële (volgens criteria van die tijd) bataljonsterkte blijven steken. Pas
tegen de tijd dat de wapenstilstand werd getekend verkreeg het NDVN voldoende
manschappen.84 Een ander punt van aandacht bij deze vergadering was dat minister van
Sociale Zaken vond dat de ex-politieke delinquenten, vijf jaar na dato, niet (meer) tegen
gehouden moesten worden “als zij met inzet van leven als vrijwilliger aan de zijde van de
Verenigde Naties willen deelnemen.”85
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Afronding
Na de bovenstaande raadsvergaderingen waren de belangrijkste zaken met betrekking tot de
uitzending van vrijwilligers naar Korea besproken en volgden nog enkele aanvullende
besprekingen. Zo gaf de premier op 25 september aan dat ambtenaren die als vrijwilliger naar
Korea zouden gaan in principe op dezelfde wijze zouden worden behandeld als
oorlogsvrijwilligers en dit zou door de raad bevestigd worden tijdens de vergadering van 2
oktober.86 De laatstgenoemde vergadering was overigens de laatste bespreking die nog echt
van belang was voor de uitzending van vrijwilligers. Tijdens die raadsbijeenkomst
passeerden nog een aantal zaken de revue.
De eerste zaak betrof een voorstel van de minister-president of het “gezien de snelle
ontwikkeling op Korea, met Amerika wordt overlegd of uitzending der vrijwilligers nog zin”
had. De snelle omkering van de krijgskansen na de geallieerde landing bij de havenstad
Inchon was oorzaak voor deze twijfel. Drees dacht dat de Nederlandse vrijwilligers zich
eventueel nog dienstbaar konden maken als bezettingstroepen. De minister van Buitenlandse
Zaken verwachtte uit Washington een bevestigend antwoord op de vraag of de uitzending
nog zin had. Overigens is het ironisch te beseffen dat in dit stadium van de oorlog de
Amerikaanse militaire leiding de bijdrage van kleine landen liever kwijt dan rijk was en
verzocht of deze bijdragen niet thuis konden blijven.87
Daarnaast werd er op 2 oktober nog de financiële kant van de zaak besproken. Zo
deelde de minister van Financiën mede, dat de kosten voor het uitzenden van een bataljon
werden geraamd op ongeveer fl 4,5 miljoen per jaar. De raming voor de “nieuwe
voorzieningen” kwam uit op 680.000 gulden. Wat de sociale voorzieningen voor de
vrijwilligers betreft besloot de ministerraad dat het “besluit Demobilisatievoorzieningen” op
de Korea-vrijwilligers van toepassing werden verklaard. Overigens zal later, vanaf bladzijde
49, de financiële kant van de uitzending verder en in meer detail worden behandeld.88
§ 2.1.3. De eerste week: Amerikaanse bronnen
Na de eerste ministerraadsvergadering had minister Stikker een gesprek met de Amerikaanse
ambassadeur. Daarin gaf de minister aan dat hij extreem bezorgd was over de invasie en dat
hij namens de regering sprak dat,
“if the US should ‘permit’ South Korea to fall the consequences for all Asia, but particularly
SEA, [South East Asia] would be absolutely disastrous. We, he continued - the Western world-
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could write the whole area off forever. He added that he would not mention the effect on Europe
which would be lamentable, but preferred at this time to confine himself to Asia.”

Hier zou het interessant zijn om te weten of de Amerikaanse ambassadeur de minister
letterlijk citeerde. Als dat het geval is dan sneed Stikker het effect op “Europa”, hoewel hij
het dan formeel niet noemde (“would not mention”), door dat penibele onderwerp uit te
spreken uiteraard wel aan. De Engelse taal zou in dat geval voor Stikker de speelruimte
hebben geboden om zich door middel van een (taaltechnische) paradox zich op diplomatieke
wijze te uitten.89
In ieder geval ging de minister van Buitenlandse Zaken martiaal verder door te stellen
dat de Noord-Koreaanse inval een nieuw voorbeeld was van Russische bluf, dat ontmaskerd
kon worden als “er sterke en directe tegenmaatregelen werden ondernomen.”90 Door de
snelle vorderingen was er geen tijd om te wachten totdat de Veiligheidsraad actie had
ondernomen. Hij hoopte dan ook dat de Amerikanen zich niet zouden beperken tot het sturen
van “supplies,” maar ook daadwerkelijk zouden landen met eigen manschappen. Voor het
legitimeren van die landing had de minister ook een ietwat cynisch excuus klaar: “Had not an
American plane been attacked?” Hierna deelde Stikker mede dat in de officieuze
persverklaring stond dat deze invasie een ‘testcase’ was voor het Amerikaanse beleid in Azië
en dat in “verantwoordelijke kringen in Nederland een aanzienlijk vertrouwen bestond dat de
Verenigde Staten niet tekort zou schieten in zijn steun aan het bedreigde land.91 Stikker
besloot zijn gesprek met de veelzeggende woorden: “[A]ll eyes are on America.” Chapin
eindigde zijn bericht aan de Secretary of State, Dean Acheson, door te stellen dat hij
(indirect) via de politieke adviseur van koningin Juliana te weten was gekomen dat “the
consensus of official Dutch opinion is that ‘Korea will be lost as a result of American default,
as usual.’”92
In de beginfase van deze strijd wonden de Nederlanders er kortom geen doekjes om
over wat hun verwachtingen waren ten aanzien van de Amerikaanse inbreng. Hoewel een
onderzoek naar de Amerikaanse bronnen niet tot de kern van dit onderzoek behoort, is de
kern van de eerste indruk dat Nederland behoorlijk expliciet zijn mening naar voren bracht.
In deze zou een toekomstig, vergelijkend onderzoek tussen de reacties van de verschillende
landen een verhelderend licht kunnen laten schijnen op dit aspect. In ieder geval is deze
bezorgdheid enigszins logisch, als er in het achterhoofd gehouden wordt dat de Russen
verantwoordelijk werden gehouden voor deze aanval. Dit verklaart de vurige positie van
Nederland echter nog niet. Een verklaring kan mede liggen in de unieke traditie hier te lande.
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De combinatie van het belang aan het internationaal recht en het feit dat zeer recent op
gewelddadige wijze door een dictatoriaal regime een einde was gekomen aan meer dan een
eeuw zelfstandigheid en neutraliteit. Het verklaart ook, zoals verderop zal blijken, waarom de
Amerikanen geen zwakke zenuwen wilde tonen, want dan zou Rusland de volgende keer niet
meer bluffen, maar serieus aanvallen. Vandaar dat de Amerikanen nog geen twee uur na
bovenstaand bericht lieten weten aan de ambassade in het Verenigd Koninkrijk dat president
Truman besloten had om de Zuid-Koreanen lucht en maritieme assistentie te verlenen. Dit
evenwel, nadat de Noord-Koreanen geen gehoor hadden gegeven aan (VN) resolutie 82 van
25 juni.93
Nederland bleek echter niet de enige die actie tegen de Noord-Koreanen wenselijk
achtten. Nadat de Noord-Koreanen de eerste resolutie tegen hen naast zich hadden
neergelegd, volgden een aantal reacties binnen de VN, waarin de vraag werd opgeworpen
hoe nu te handelen. De Australische delegatie vond dat de VN in deze geen alternatief
hadden en moesten interveniëren. Een vergelijking met de ongelukkige voorganger, de
Volkenbond, was snel gemaakt.94 Ook Pakistan liet zich nadrukkelijk uit: als agressoren
enkel papieren tijgers te verwerken zouden krijgen, dan zou toekomstige “agressie” niet
gestuit kunnen worden. Niettemin reageerde Nederland vuriger dan deze twee landen, want:
“Luns had been instructed to impress on all members [onderstreping is toegevoegd door de
auteur] he saw how seriously Netherlands Government considered this crisis in UN.” Als
suggestie voor de volgende stap binnen de Veiligheidsraad stelde de toekomstige minister
van Buitenlandse Zaken, mr. J.M.A.H. Luns, voor om in de volgende resolutie Noord-Korea
te veroordelen. Luns was op dat moment overigens werkzaam als lid van de Nederlandse
gezantschapsraad bij de VN. Daarnaast moest in diezelfde resolutie ook ruimte geboden
worden om materiële assistentie te verlenen, niet alleen voor de Verenigde Staten, maar ook
voor alle andere lidstaten.95
Luns ging daarna door op persoonlijke titel, waarin hij wees op een nog steeds
bestaande, substantiële Nederlandse militaire macht in de West-Pacifische regio; en dacht dat
de regering wel twee torpedobootjagers kon missen.96 Daarnaast was Luns kritisch ten
aanzien van de Fransen, die maar niet wilden inzien dat de verwikkelingen in Indochina
samenhingen met die in Korea en er kortom sprake was van een “all-Asian situation.” Net als
de Amerikanen was Luns ervan overtuigd dat voor de Russen een “escape hatch” moest
worden overgelaten, zodat zij zich uit de strijd konden terug trekken.97
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Minder dan vierentwintig uur nadat de ambassadeur minister Stikker had gesproken
verzekerde laatstgenoemde zijn ambassadeur van het feit dat hij ten eerste “mighty glad” was
dat de Verenigde Staten hadden besloten om actie te doen ondernemen en ten tweede
verzekerde hij de ambassadeur dat “US may count on all possible support from the
Netherlands Government in U.N.”98 Later zou blijken dat “all possible support” niet direct
betekende dat het om grootscheepse hulp ging, integendeel, voor de uiteindelijke uitzending
vroegen de Nederlanders zich af hoe zij een zo groot mogelijk percentage van de kosten
konden verhalen op Washington. Ook qua militaire bijdrage zou het land uiteindelijk maar
een ‘token force’ sturen, net als de meeste deelnemende VN-leden. In ieder geval liet de
Secretary of State in een rapport aan alle diplomatieke missies weten dat de Nederlandse
reactie “overwhelmingly favorable, even enthusiastic” was.99

2.2 Ambassade Washington
Voor de diplomatieke relaties tussen de Verenigde Staten en Nederland kon - zoals hierboven
al aangestipt - een onderzoek naar de archieven van de Nederlandse ambassade in
Washington uiteraard niet achterblijven. Elke diplomatieke post heeft een aantal functies die
het vervult voor het thuisland. Deze functies zijn verschillend van aard, maar hebben
uiteindelijk allemaal tot doel om de belangen van dat land of zijn (individuele) inwoners
direct, dan wel indirect te behartigen. Een bekend voorbeeld van een belangrijke functie van
de ambassade is de officiële vertegenwoordiging van zijn land. Dat houdt onder andere
onderhandelingstaken in. Een andere functie is het monitoren en eventueel corrigeren van de
beeldvorming in het gastland ten aanzien van het moederland. Dit laatste zou vooral tijdens
en na het Amerikaanse verzoek tot uitzending van grondtroepen naar Korea van belang
zijn.100

§ 2.2.1. Reacties eerste week
In een beginfase worden de fundamenten gelegd voor latere ontwikkelingen. Denk hier aan
de positiebepaling ten aanzien van het internationale toneel. Als uitgangspunt voor verdere
Begeleider: Drs. Christ Klep
Master: Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief
Instelling: Universiteit Utrecht

Maarten Visker, Een Wederzijdse Testcase. Het besluitvormingsproces rond het zenden 29
van grondtroepen naar het Korea-Conflict (Utrecht juni 2008)
analyse van de Amerikanen en de reactie van officiële Nederlandse kant hierop, is het nuttig
om te kijken naar de eerste Amerikaanse reacties op de invasie van de Noord-Koreanen.
Daarbij worden zowel de officiële kant (overheid en diplomatie) als de publieke opinie
behandeld. Zodoende verdient de eerste week na het uitbreken van het conflict een aparte
plek in dit onderzoek. Daar er gebruik wordt gemaakt van teksten van de Nederlandse
ambassade, ontstaat er een beeld van wat de officiële Nederlandse indruk was van de eerste
Amerikaanse reacties.

Improvisatie
Het eerste telegram van de Nederlandse ambassade in Washington naar Den Haag kwam op
de dag van de invasie zelf (25 juni 1950) en was opgesteld door de tijdelijk zaakgelastigde,
Jhr. O. Reuchlin. Hierin vermeldde hij de eerste Amerikaanse reacties op de invasie, ondanks
de moeite om officiële reacties te krijgen in verband met het “tropisch weekend” (in
Washington). In het telegram waren er interessante zaken die de ambassadeur doorseinde. Hij
begon zijn verslag door er met nadruk op te wijzen dat er een verschil was tussen “A. wat
men naar buiten wenst te doen blijken” en “B. wat binnenskamers beseft wordt.”101
In het beeld dat Reuchlin van de eerste officiële Amerikaanse reactie voor het publiek
schetst, bleek dat de Amerikaanse autoriteiten nog enigszins verward waren door de invasie,
want hun boodschap was nogal rommelig en inconsistent. Zo was de situatie volgens
Washington dat het conflict oorspronkelijk tussen Noord- en Zuid-Korea ging, vergelijkbaar
met de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939). Evenwel ging de verbreking van de vrede niet
alleen de beide Korea’s, maar ook de Verenigde Staten en alle andere “vredelievende naties”
aan.102 Paradoxaal genoeg moest het conflict niet te noodlottig worden voorgesteld, maar zij
moest ook niet te licht worden beoordeeld. De situatie voor de Zuid-Koreanen was onzeker,
de VN-commissie ter plaatste moest uitsluitsel geven over de precieze situatie en de
komende 48 uren zouden vanuit militair opzicht waarschijnlijk beslissend zijn voor de ZuidKoreaanse toekomst. Kortom, het bovenstaande beeld dat tijdelijk zaakgelastigde schetst,
geeft de suggestie dat de beleidsmakers uit Washington nog geen consistent betoog hadden
voor het publiek.103
Een interessant punt is dat dit de enige keer is dat de ambassade meldde dat de
Koreaanse oorlog publiekelijk met de Spaanse Burgeroorlog werd vergeleken.104 Hoewel het
nergens uit de bronnen impliciet of expliciet naar voren komt, laat het zich raden waarom de
Amerikaanse regering daar niet mee was door gegaan. Zij zou daarmee communisten
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wereldwijd een effectief propagandawapen in handen hebben gegeven. Juist in Spanje was er
in februari 1936 een parlementair gekozen linkse coalitie, waarin ook communisten deel
hadden, verdreven door de troepen van de rechtse generaal Franco. Daarbij had hij grote
steun van nazistisch Duitsland en fascistisch Italië ontvangen. In Korea zouden de NoordKoreanen volgens die vergelijking dan als de goeden naar voren komen en zuidelijken als
‘fascistische’ slechterikken. 105 Dit is waarschijnlijk de reden dat die vergelijking nooit meer
werd gemaakt en dit detail lijkt nog eens te benadrukken dat de Amerikanen hun eerste
verklaringen in grote haast hadden opgesteld.
Reuchlin meldde bovendien dat binnen de Amerikaanse regering de toestand “hoogst
ernstig” werd geacht. Zo werd er op het State Department tot in de “vroege ochtenduren”
vergaderd. Er was in ieder geval al een order gegeven om alle vrouwen en kinderen uit Korea
te evacueren, maar de Amerikaanse militairen zouden “blijven.”106 In Washington was men
zich bovendien bewust dat West-Europa de gebeurtenissen op het Koreaanse schiereiland
met bezorgdheid bekeek en daarom wilde de Amerikaanse regering naar buiten toe ook koel
en beheersd over komen. De Russische mentaliteit zou namelijk zo zijn dat het tonen van
“zwakke zenuwen” een bewijs zou zijn van “algemene zwakte.” De tijdelijk zaakgelastigde
meldde dat hij ook aanwijzingen had dat de Verenigde Staten militaire voorbereidingen
troffen. Reuchlin had nog een afsluitende mededeling over de pers, die zou voornamelijk het
“sensationeel element” naar voren schuiven.107
Een dag na de bovenstaande telegram zond de tijdelijk zaakgelastigde nog een
vervolgtelegram. Daarin stond dat de Amerikanen de hoop hadden dat de Zuid-Koreanen
“het zouden houden.” Daarnaast zou de militaire steun die Washington zou verlenen, zover
als mogelijk gaan. Generaal MacArthur had de opdracht gekregen om alle materieel dat hij
kon missen - onder de MDAP - in te zetten en de Amerikaanse luchtmacht zou verder een
zogenaamde ‘luchtparaplu’ boven Seoul opzetten. Officieel was deze luchtsteun er ter
bescherming van de evacuatie, maar Reuchlin meldde dat er aan hem was medegedeeld dat
de “evacuatie wel niet in [een] zeer vlot tempo” zou verlopen. Een ander belangrijk punt was
dat de tijdelijk zaakgelastigde de indruk had gekregen dat de Amerikanen nog geen reactie
hadden voor de volgende Veiligheidsraadzitting (27 juni), als de Noord-Koreanen door
zouden gaan met hun invasie, ondanks de oproep van de Veiligheidsraad op 25 juni.108
De eerste dagen stonden dus in het teken van improvisatie. Dit blijkt uit de oproep om
alle materiaal dat gemist kon worden in te zetten, de hoop dat de Zuid-Koreanen het konden
houden, de onzekerheid over de eigen positie in de Veiligheidraad ten aanzien van de oproep
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aan de Noord-Koreanen, en de aanvankelijk verwarde reacties naar het publiek. Er lag
blijkbaar nog geen scenario klaar. Wellicht is dit (deels) te verklaren uit het feit dat dit het
eerste militaire conflict uit de Koude Oorlog is, maar dat hoeft niet per sé. Mogelijk speelde
ook mee dat Korea oorspronkelijk niet in de te verdedigen zone van de Amerikanen lag, zie
de opmerkingen van Acheson hierover (pagina 18). In ieder geval blijkt uit de eerste reacties
een vastberadenheid om Zuid-Korea te verdedigen tegen de Noord-Koreaanse aanvallers.

Bijeenkomst George F. Kennan
Op dinsdag 27 juni was er een belangwekkende bijeenkomst van de ambassadeurs van de
Noord Atlantische landen, waarin George F. Kennan - bekend van de ‘Long Telegram’ en
‘The Sources of Soviet Conduct’ - toelichting gaf op de verklaring van de president.109
Reuchlin verstuurde zijn interpretatie van deze bijeenkomst naar Den Haag. Kennan begon
zijn uitleg over wat volgens de Amerikaanse regering de motieven van de Sovjet Unie waren
om een “aanval te doen ondernemen.” Zoals eerder naar voren is gekomen blijkt dat de
landen binnen het Westerse blok dachten dat het initiatief tot de aanval uit Moskou kwam en
niet uit Pjongjang. In ieder geval waren de Noord-Koreanen op 25 juni voldoende getraind en
uitgerust door de Russen om een effectieve aanval te lanceren op hun zuiderburen. Daarnaast
was het besluit in het Kremlin gevallen om definitief niet aan het Japanse vredesverdrag en
andere regelingen met betrekking tot Japan deel te nemen. Dit betekende dat er geen
bezettingszone in Japan onder Russisch bestuur zou komen, zodat de Sovjets nu extra belang
hadden bij de strategische ligging van (Zuid-)Korea ten opzichte van Japan. Toch was de
regering in Washington ervan overtuigd dat ook de Sovjet-Unie slechts een lokaal conflict
wenste. Vandaar dat de Amerikanen de (valse) Russische beschuldiging waarin zij de ZuidKoreanen beschuldigden van het uitbreken van dit conflict, niet aanvochten. Op die manier
zouden de Sovjets de speelruimte behouden om zich zonder al teveel gezichtsverlies
vroegtijdig uit Korea te trekken, onder het mom dat zij de Zuid-Koreaanse aanval hadden
afgeslagen.110
Kennan verklaarde ook de Amerikaanse motieven tot interventie. Het belangrijkste
motief tot interventie lag in de symbolische waarde van de Koreaanse strijd en niet in de
strategische waarde van het schiereiland. Gezien de timing en de manier waarop de
communistische aanval plaats had was deze namelijk van “tremendous symbolic
importance.” Toch waren er zeker strategische belangen gemoeid met het behoud van ZuidKorea. Zoals vermeld zou de positie van Japan direct bedreigd worden door een
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communistische bezetting van het Koreaanse schiereiland. Ook de positie van Formosa stond
op het spel. Vanaf dat eiland zouden de Filippijnen aangevallen kunnen worden, zoals Japan
tijdens de Tweede Wereldoorlog had gedaan.111
Daarnaast waren andere punten van belang. Zo zou een weifelachtige houding van de
Verenigde Staten onaangename gevolgen in West-Europa kunnen hebben. Er zou namelijk
wel eens twijfel kunnen ontstaan over de Amerikaanse veiligheidsgaranties, waarbij vooral in
West-Duitsland de onzekerheid toe zou kunnen slaan. Denk aan de analogie: net als Korea
kende Duitsland op dat moment een tweedeling. Overigens, het bovenstaande gold voor wat
de Nederlandse regering betreft zeker. In de eerste ministerraadvergadering na de invasie
stelde Drees al dat als de Verenigde Staten deze Noord-Koreaanse - communistische invasie over hun kant zouden laten gaan, dat er dan weinig illusies gemaakt zouden hoeven
worden gemaakt ten aanzien van de veiligheidsgaranties aan andere landen. Hiermee verwees
hij impliciet naar de situatie in West-Europa. In ieder geval waren de Verenigde Staten ervan
overtuigd dat ze met deze interventie geen “act of hostility” tegen de Sovjet-Unie begingen,
omdat het hier om een lokaal conflict ging tussen een wettige regering die door de Verenigde
Naties was gevestigd en zogenaamde dissidents.112 Dat laatste is overigens niet helemaal
conform de Amerikaanse logica, want de Sovjet-Unie zat toch achter de aanval? Maar gezien
de Amerikaanse overtuiging dat het Kremlin een locaal conflict wenste is dit toch te
begrijpen.113
Wat opvalt in de verklaringen van Kennan is dat Washington wonderwel besefte dat het
in Korea moest laten zien hoe serieus de Amerikaanse veiligheidsgaranties waren. Dit is
weinig verrassend, zoals de Amerikaanse bronnen hebben laten zien. Minister Stikker had
impliciet en expliciet duidelijk gemaakt dat dit Aziatische conflict een ‘testcase’ vormde.
Bovendien geeft het verslag een juiste nuance aan de improvisatie: de bijeenkomst met
Kennan benadrukt dat er aan de overzijde van de Atlantische Oceaan populair gezegd niet
gereageerd werd als kippen zonder kop, maar dat de eigen acties en motieven en die van de
andere (wereld)spelers zorgvuldig gewogen werden.

Internationalisering van de strijd
Aangezien het symbolische voorrang kreeg boven het strategische is het logisch dat het
internationaliseren van de VN-strijdmacht sinds de eerste week een primaire zorg was voor
de Amerikanen. Op 28 juni werd om die reden op het State Department een telegram
voorbereid bestemd voor Australië, Frankrijk, Nederland en Nieuw-Zeeland, waarin om
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militaire bijstand werd gevraagd vanwege, zoals Reuchlin het typeerde, voornamelijk
“psychologische redenen.”114 Aan het Verenigd Koninkrijk werd dit telegram overigens niet
verzonden, omdat de Britse premier Attlee al in een verklaring op diezelfde dag had
aangegeven steun te verlenen aan de missie. Wat de militair-technische details betreft waren
de Amerikanen van mening dat deze op een later moment zouden moeten worden uitgewerkt,
om vertraging te voorkomen. Blijkbaar was er haast bij. Over de inhoud van een regeling
omtrent voornoemde details was nog geen standpunt bereikt, maar het was begrijpelijkerwijs
niet de bedoeling deze binnen een VN-kader te treffen, aangezien de Sovjet-Unie en haar
bondgenoten dan konden meeluisteren.115
Het bovenstaande komt nog beter naar voren in een gesprek dat de Nederlandse
afgevaardigde bij de VN, Von Balluseck, op 27 juni met een Amerikaans delegatielid had. In
deze conversatie werden de gevolgen van de Korea-crisis “strikt vertrouwelijk” besproken.
Dergelijke gesprekken werden ook gevoerd met de vertegenwoordigers van Australië,
Frankrijk, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland, kortom alle “vertegenwoordigers van
mogendheden, die eveneens belangen in [de] Pacific hebben.” Blijkbaar was Nederland (nog)
wel een zogenaamde Pacifische mogendheid, anders dan Tweede Kamerlid Welter had
beweerd. Hoogstwaarschijnlijk was een belangrijk motief voor de Amerikanen om Nederland
als een dergelijke macht te benaderen een diplomatieke: het inspelen op van de Nederlandse
trots. Echter, er zat wel een kern van waarheid in, Nieuw-Guinea maakte op dat moment
immers nog deel uit van het Koninkrijk.116
Om te beginnen vroeg het delegatielid aan Von Balluseck wat de Nederlandse reactie
op de invasie was. Aan het delegatielid werd medegedeeld dat de crisis een “testcase” was
voor zowel de Verenigde Naties als de Verenigde Staten. Voor eerstgenoemde stond het
voortbestaan van zijn geloofwaardigheid op het spel en ook de Amerikanen zouden volgens
de Nederlandse regering in het Verre Oosten sterk aan gezag inboeten als de interventie een
mislukking werd. Hierin is een echo te herkennen van wat minister Stikker eerder had
doorgegeven aan de Amerikaanse ambassadeur Chapin. Uit het verslag met Kennan blijkt dat
de Amerikanen zich bewust waren van het feit dat hun geloofwaardigheid in West-Europa op
het spel stond. Het delegatielid gaf aan dat hij het eens was met de inhoud van de
Nederlandse reactie en aangezien de Amerikanen hadden besloten om “verregaand militair in
te grijpen” werd er toen al om een “token force” gevraagd, om daarmee de (diplomatieke)
positie van de Verenigde Staten te versterken.117
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Zich welbewust van de afgenomen Nederlandse positie in het Verre Oosten en het
behoud van de Nederlandse koloniale restanten in Nieuw-Guinea, liet Von Balluseck
doorschemeren dat Den Haag daar zeer serieus over na zou denken, hoewel hij hierover nog
geen bevestiging kon geven. Op een vraag daarover van het delegatielid antwoordde Von
Balluseck dat ook de Nederlandse regering het verstandiger vond om vooralsnog niet de
Sovjet-Unie van de aanval te beschuldigen, om overeenkomstige redenen als aangegeven
tijdens de bespreking met Kennan.118

Intelligence
In een Intelligence rapport van het marine-attaché te Washington, opgesteld door de schout
bij nacht Jhr. H.A. van Foreest, komt een aantal nieuwe zaken naar voren en worden er
verder een aantal zaken bevestigd. Wat al bleek uit de verwarde eerste (publieke) reacties is
dat de president “volkomen” verrast werd door de Noord-Koreaanse aanval. Ook de schout
bij nacht concludeerde dat uit de “gevolgde reactie” van de president direct na de aanval. Als
aanvulling op het bovenstaande wist hij ook te melden dat hoewel er al geruime tijd een
(algemene) dreiging van de noordelijke legers uitging, “niemand op de Centrale Intelligence
[CIA] of op het Pentagon op dit tijdstip” had gerekend. Toch was het moment - “dag en uur”
- van de inval wel logisch te verklaren gezien de omstandigheden, aldus Van Foreest. In
Frankrijk was kortgeleden het kabinet gevallen, in Engeland bestond moeite met het
Schuman-plan, de Sovjet-Unie bemoeilijkte het werk van de Veiligheidsraad en in lijn
daarmee stond het eiland Formosa volop in de aandacht. Qua exacte dag speelde mee dat
zowel in Europa als in Noord-Amerika het weekend was.119
In tegenstelling tot het bovengemelde was het niet zo dat de Amerikanen geen signalen
hadden binnengekregen dat er iets aan de hand was boven de 38e parallel, maar deze tekens
werden niet als een directe dreiging geïnterpreteerd. De “enige bedrijvigheid” die vlak over
de grens werd waargenomen, werd voor “te houden manoeuvres” gehouden. Daarnaast was
de leider van de Amerikaanse militaire missie in Korea, brigade-generaal Roberts, kort voor
de inval afgelost en hij bevond zich nog in Tokio, omdat zijn opvolger nog niet benoemd
was. Roberts was niet de enige belangrijke Amerikaanse militair die op het moment van de
inval afwezig was. De vice-admiraal Struble, commandant van de Seventh Fleet, was juist in
Washington in verband met het huwelijk van zijn dochter.120 Uit het bovenstaande verslag
Van Foreest wordt de suggestie gewekt dat de kans zeer wel aanwezig was dat de NoordKoreanen op de hoogte van de situatie waren, en er zodoende gebruik van maakten. Dit valt
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echter niet met zekerheid te zeggen. Dit zou in dat geval een goed functionerende intelligence
dienst van Noord-Korea betekend hebben, of een goed contact met de Russische geheime
dienst (vanaf 1954 KGB).
Naast de verrassing wat het moment van de aanval betreft, werden de Amerikanen ook
(onaangenaam) verrast door de militaire superioriteit die de Noord-Koreanen aanvankelijk
lieten
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machtsverhoudingen tussen Noord- en Zuid-Korea die voor de inval waren gemaakt, bleken
een te positieve inschatting van de Zuid-Koreaanse krijgsmacht te schetsen. Zo had
genoemde Roberts zich nog recentelijk “zeer optimistisch uitgelaten over de training,
bewapening en verdere capaciteiten der Zuidelijken” en zelfs een “wat realistischer
waardering” gaf op een aantal punten toch nog onterecht het voordeel aan Zuid-Korea.
Voorbeelden van deze onterechte voorsprong zouden de Zuid-Koreanen hebben gehad op het
gebied van de training, ‘markmanship’ (schutterscapaciteiten), bevelvoering, het aantal
kleine wapens, en in het bijzonder op het morele vlak. In een breder verband werd er uit deze
inval de volgende conclusie getrokken: als deze strijd in Korea inderdaad als een
krachtmeting tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten kon worden gezien, waarbij de
eerste een strategie van tanks aanhield en de laatste een strategie van tankafweer, dan kwam
de laatste daar “niet best vanaf.” Dit hoefde niet direct verdere implicaties te hebben voor de
Europese defensieplannen, omdat de Koreanen “waarschijnlijk” nog niet het “nieuwe,
geheime” antitankwapen hadden, maar met de invasie was het “sprookje” van de
antitankstrategie ontkracht, aldus de schout bij nacht.121
Een blije verrassing vond jhr. Van Foreest overigens het “krachtige standpunt” dat door
president Truman werd ingenomen, zonder dat het op dat moment zeker was dat de
interventie onder de vlag van de VN kon worden uitgevoerd. De verwachting bestond
namelijk dat de Verenigde Staten “zich wederom zouden beperken tot academische protesten
in de Security Council.”122 Deze verwachting speelde vooraf bij een groot gedeelte van het
Amerikaanse publiek.123 In het beste scenario zou dan de M.D.A.P. versneld uitgevoerd
worden, de militaire paraatheid worden verhoogd en alleen materiële steun aan Zuid-Korea
gegeven worden, zodat de oorlog op Korea hoogstens een ‘proxy-war’ zou worden, zoals de
Spaanse Burgeroorlog was, aldus Van Foreest.124 Een interessante parallel met de jaren dertig
dus.
Het laatstgenoemde decennium bood nog meer vermeende parallellen.125 De
Amerikaanse president kon door zijn krachtige houding rekenen op brede steun in eigen land
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(“Congres en openbare mening”). “Men” zag immers in brede kringen in, “dat de slappe
houding, welke in het verleden tot het verval van de Volkenbond en het drama van München
heeft geleid,” de Westerse wereld niet verder zou brengen.126 De vermeende les van
München was klaarblijkelijk niet alleen in Europa geleerd, maar had ook aan de overzijde
van de Atlantische Oceaan weerklank gevonden.
Deze resolute houding had vanzelfsprekend gevolgen voor de bondgenoten in Europa.
De parate sterkte van de Amerikaanse krijgsmachtdelen zou tijdelijk van de Atlantische naar
de Grote Oceaan verschuiven, zodat de bondgenoten van de Verenigde Staten daarbij
rekening moesten houden voor hun eigen defensie. Daarbij werd aan die bondgenoten ook
een bijdrage aan de strijd in Korea gevraagd. Deze was op korte termijn niet alleen
“psychologisch” nuttig, maar ook praktisch, omdat de sterkte van de Amerikaanse vloot in
het westen van de Stille Oceaan wat zwak was.127 In ieder geval werd het Nederlandse
aanbod in de Amerikaanse pers met “veel enthousiasme” ontvangen, ondanks dat er nog geen
officiële bevestiging van die hulp bij de ambassade in Washington aanwezig was. De
Amerikaanse pers zou overigens niet voor de laatste keer op de zaken vooruit lopen. Vooral
op het moment dat de kwestie van de mogelijke inzet van Nederlandse grondtroepen ging
spelen zou de Amerikaanse pers regelmatig voor zijn beurt praten, zoals verder in dit
onderzoek zal blijken.

De tweede helft van de week
In loop van de eerste week is er een herhaling waarneembaar van eerder nieuws en
standpunten. Zo was er in een telegram van 29 juni te lezen dat de president op brede steun
kon rekenen voor zijn standpunten en maatregelen ten aanzien van Korea, zowel publiekelijk
als in de politiek. “Opvallend” was de brede Republikeinse steun waarop hij kon rekenen in
het Congres. Veel Republikeinen hielden zich tot dan toe meer bezig met McCarthyisme,
volgens de eerste-ambassadesecretaris, C. Vreede.128 Het directe gevolg van de beslissing tot
interventie was dan ook een versteviging van de positie van de president en de
Democratische regering.129
Het internationaliseren van de strijd bleef ook in de tweede helft van de week
belangrijk en nu legden de Verenigde Staten naar buiten toe de nadruk op het feit dat de
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Veiligheidsraadresolutie van 25 juni. Daarnaast kwam het limiteren tot een lokaal conflict en
het daarmee samenhangende punt om de Sovjet-Unie niet te beschuldigen terug.130
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Het eerste echte noemenswaardige nieuwe punt dat in de loop van de eerste week
voorkwam was een telegram van Reuchlin gedateerd 30 juni waarin melding werd gemaakt
van de “uitstekende pers” die de zogenaamde bereidheidverklaring van Nederland had. Hij
citeerde dat Nederland “brave little Holland” werd genoemd en dat samen met Engeland dit
de eerste twee landen waren die volgens de Amerikaanse pers hulp aan de Verenigde Staten
hadden toegezegd. Daarnaast kwam naar voren dat ook in de Amerikaanse pers Nederland
naar voren kwam als een macht die (nog steeds) belangen in de Pacific had.131 Om de
Nederlandse bijdrage verder “te accentueren”,

bracht de tijdelijk zaakgelastigde de

aanbeveling om eventuele foto’s en een Nederlandse journalist te zenden.132 Bovendien
waren de officiële, bilaterale contacten sterk, aangezien Reuchlin meldde dat de marine en
militaire attachees door het Defense Department (Pentagon) regelmatig op de hoogte werden
gehouden (telegrafisch en koerier) inzake de militaire ontwikkelingen in Korea.133
Ruim een week na de aanval, op 3 juli, nam Reuchlin de eerste week van het conflict
door met de “hoogst beschikbare autoriteit” op dat moment, de assistent-staatssecretaris
Perkins. De overige functionarissen waren namelijk een lang weekend weg in verband met de
nationale feestdag op 4 juli (Onafhankelijkheidsdag).134 Perkins meende dat de inval in ZuidKorea geen vooropgezet plan van de Sovjet-Unie was, die als eerste gebeurtenis in lange
reeks tot een “wereldconflict” moest leiden. Korea was voor de Russen zelfs geen
“proefballon” om de Amerikaanse reactie mee af te tasten. De assistent-staatssecretaris stak
de hand in eigen (Amerikaanse) boezem door te melden dat het Kremlin verwacht had, door
eerdere mededelingen uit Washington en het uitblijven van militaire hulp aan Zuid-Korea,
dat de Verenigde Staten niet geïnteresseerd waren in Zuid-Korea en dus ook niet zouden
interveniëren. Een laatste punt van aandacht in deze bespreking van de eerste week waren de
taalproblemen tussen de Amerikanen en de Zuid-Koreanen. Die waren in zoverre van belang,
dat zij de militaire situatie moeilijk correct in te schatten maakten.135

Subconclusie eerste week
Over de eerste week kan gezegd worden dat er een aantal zaken op de voorgrond treden. In
de eerste paar dagen heerste er verwarring bij de Amerikaanse autoriteiten, hoewel ze wel
bereid waren tot ingrijpen, desnoods zonder de VN. De motieven daarvoor waren vooral van
symbolisch belang. De Koreaanse strijd was vooral een testcase voor de Amerikanen om te
laten zien dat hun veiligheidsgaranties meer dan zwarte inkt op papier waren. Bij de strijd in
Korea stond er kortom meer dan alleen het Koreaanse schiereiland op het spel. Bovendien
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wilden de Amerikanen koel overkomen om te voorkomen dat de Sovjets zouden denken dat
er binnen het Westelijke kamp sprake was van algemene zwakte. Dit ondanks het feit dat de
Amerikanen ervan overtuigd waren dat de Koreaanse strijd voor de Russen niet de eerste van
vele stappen naar een wereldconflict of zelfs maar proefballon was.
Binnen de ideologische strijd was het daarom van belang dat deze zoveel mogelijk
internationaal werd gemaakt. Een typisch voorbeeld daarvan was dat de Amerikanen de
Russische afwezigheid in de Veiligheidsraad gebruikten om zo onder de officiële vlag van de
VN naar Korea op te stomen. In het verlengde daarvan vroeg de regering in Washington haar
bondgenoten die belangen in de Pacific hadden als eerste om hulp, waaronder Nederland.
Daarbij hoefde het slechts te gaan om een “tokenforce”, een begrip dat vooral veel zou gaan
terugkomen tijdens de vraag om Nederlandse grondtroepen. Militair gezien was de situatie
voorlopig weinig geruststellend, en moesten alle zeilen bijgezet worden. Verontrustend was
de militaire superioriteit die de Noord-Koreaanse legers hadden getoond. Daarom was het
gunstig voor president Truman dat hij zich binnenlands ook gesteund wist door het
merendeel van zijn landgenoten, zowel politiek als qua publieke opinie.
Na de eerste week bleven bovenvernoemde zaken van belang, maar belangrijker was
het tot dan toe nauwelijks besproken vraagstuk over een mogelijke uitzending van
Nederlandse grondtroepen. Zoals meermaals is benadrukt sprak het ‘symbolische’ een
aanzienlijke rol, vandaar dat representatieve zaken, zoals Public Relations (PR) en
propaganda, een centrale rol hadden in de relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten.
Vooral de inschattingen van de Nederlandse positie in de Amerikaanse media waren van
belang. Andere punten van aandacht zullen zijn: de prognoses van de militaire situatie ter
velde; de eisen van Den Haag en Washington; de beoordeling van het totaalplaatje tussen
beide machtsblokken, in het bijzonder de gevolgen voor West-Europa; en het onderscheid of
het gebrek daaraan tussen de leiding van de VN en Verenigde Staten. In een latere fase komt
ook de mogelijkheid van een Chinese interventie aan de orde.

§ 2.2.2. Militaire situatie
De situatie te velde was zonder meer een belangrijke factor in het besluitvormingsproces om
al dan niet grondtroepen te zenden. Zoals bekend fluctueerden de krijgskansen binnen de
periode van de uitbraak op 25 juni tot en met de uiteindelijke uitzending op 26 oktober
aanzienlijk (zie de overzichtskaart op pagina 84). Veel van de militaire inschattingen over de
toestand in Korea kwamen niet rechtstreeks uit Washington, maar van andere ambassades,
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meestal gevestigd in het Verre Oosten. Tot voor de landing bij de havenstad Inchon stond de
militaire situatie van Zuid-Korea en zijn bondgenoten er niet best voor. Dit werd vanaf het
moment van de invasie erkend - in ieder geval binnenskamers - en regelmatig kwamen er
nieuwe berichten over de beroerde stand van zaken in Korea.

De zuidelijke terugtrekking
Zoals aangegeven verliep de strijd tot de landing te Inchon onfortuinlijk, en werden de
geallieerden teruggedreven tot de uiterste zuidoostelijke hoek van het schiereiland. De
berichten varieerden van “toestand is ernstig, zonder dat reden tot ongerustheid bestaat”, tot:
“Verneem van hoogste Amerikaanse autoriteit alhier, dat militaire situatie op Korea
onhoudbaar [is] en dat met ontruiming rekening moet gehouden.”136 De mogelijkheid dat de
Amerikanen “uit Korea geslagen” zouden kunnen worden werd al op 14 juli onderkend, maar
de Amerikanen waren dan “vastbesloten terug te keren.”137
Deze slechte resultaten in de eerste fase van de strijd hadden over “geheel Amerika een
diepe indruk gemaakt”, aldus tijdelijk zaakgelastigde Reuchlin. Het feit dat de Amerikanen
en hun bondgenoten in Korea overtroffen werden qua aantal, materieel en geoefendheid
bracht de overtuiging dat alle zeilen moesten worden bijgezet om de aanval af te slaan. Zoals
al eerder gemeld bleken de Amerikanen een strategische vergissing te hebben gemaakt door
te veronderstellen dat tanks in Korea niet van doorslaggevend belang konden zijn en dat het
luchtoverwicht alleen al voldoende zou zijn.138 Binnen de luchtmacht zou daarom de rol ook
verschuiven van zware bommenwerpers naar tactische samenwerking met de landmacht. Dit
betekende dat er aanvankelijk vrijwel geen tanks, artillerie en geschikte vliegtuigen aanwezig
waren, zodat die daarom nog uit de Verenigde Staten moesten komen, en soms zelfs nog
gefabriceerd moesten worden.139
Natuurlijk was niet alleen bij de Nederlandse diplomaten de indruk ontstaan dat de
Amerikanen het moeilijk hadden. In een anonieme waarneming verzonden aan de ministerpresident werd het volgende gesteld:
“ In een Amerikaans diplomatiek milieu in het buitenland wordt vernomen, dat de Amerikanen
weinig hoop koesteren binnen afzienbare tijd een einde te kunnen maken aan de terugtocht in
Zuid-Korea. De bedoeling is deze terugtocht zolang mogelijk te rekken om gelegenheid te
scheppen het gebied rond Poesan te versterken teneinde daar een krachtig bruggenhoofd te kunnen
handhaven. Men meent, dat de militaire toestand zich eerst tegen half Augustus zal consolideren.
Het materiaal, dat reeds aangevoerd of onderweg is, zou voldoende zijn om de versterking en de
handhaving van het bruggenhoofd rondom Poesan te garanderen. In Amerikaanse kringen gelooft
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men niet in een Koreaans Duinkerken. Reeds om prestige-redenen zou men zich dat niet kunnen
permitteren.”140

Bij eenieder in de Amerikaanse politiek stond gezien de slechte resultaten vast dat een
mobilisatieprogramma moest worden doorgevoerd, maar de meningen verschilden over de
juiste invulling en omvang van een dergelijk programma aangezien de ernst van de situatie
verschillend werd beoordeeld. Het voornaamste meningsverschil bestond over de gevolgen
van mobilisatie, waarvan niet met zekerheid gezegd kon worden wat het effect daarvan zou
zijn. Deze zou mogelijk afschrikkend of zelfs provocerend werken. Ondanks het inzicht in
Washington dat er stevig ingegrepen moest worden bleek het isolationistisch element nog
niet verdwenen, aangezien er volgens Reuchlin nog onder “grote groepen” de angst bestond
dat het communistische blok zich verder zou bewapenen, waarop de Verenigde Staten dan
met een eigen herbewapening zouden moeten reageren. Een wapenrace, dat per definitie een
inspanning is, betekende op dat moment een verdere betrokkenheid met de wereld, omdat de
Amerikanen zich toen al via de NAVO hadden gecommitteerd aan de West-Europese
veiligheid.141

Het oprukken in noordelijke richting en het gevaar van escalatie
Op 18 juli werd door de tijdelijk zaakgelastigde voor het eerst melding gemaakt van een
eventuele afleidende amfibische landing, ter verlichting van de terugtrekkende VN-macht,
maar deze zou pas een kleine twee maanden later plaatsvinden.142 Daar waar de geallieerden
voor de landing te Inchon echter alle zeilen moesten bijzetten om niet uit Korea ‘geslagen’ te
worden, speelde daarna een ander probleem. Door de snelle kering van de krijgskansen was
nu de vraag of de geallieerde troepen wel of niet de 38e breedtegraad moesten overschrijden,
i.e., Noord-Korea moesten binnenvallen. Op 21 september werd er vanuit Den Haag aan de
ambassade medegedeeld dat de Sovjet-Unie het waarschijnlijk niet over haar kant zou laten
gaan indien Noord-Korea zelf binnengevallen zou worden. Overigens bestond het idee dat de
Russen geschrokken waren van de felle reactie van de Amerikanen, wat logisch was gezien
het feit die laatsten hadden gezegd dat Korea niet tot de ‘defensive perimeter’ in Oost-Azië
hoorde.143
Overschrijding van de 38e breedtegraad was voor de Amerikanen eigenlijk een ‘must’,
want zij achtten de éénheid van Korea belangrijker dan mogelijke Russische dreigementen.
Eventuele controle op een ontwapening van Noord-Koreanen was volgens hen belangrijker
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dan de vooral propagandistische handeling om vreedzaam halt te houden bij de NoordKoreaanse grens.144 Ook vanuit militair-strategisch opzicht was het niet wenselijk om te
stoppen, aangezien het momentum op dat moment aan geallieerde zijde lag en een eventuele
pauze de communistische strijdkrachten de benodigde adempauze zou gunnen om op
krachten te komen.145 Volgens generaal MacArthur was een eventuele overschrijding ook
niet risicovol, omdat de Russen of Chinezen wel betere mogelijkheden hadden gehad om zich
in de strijd te mengen. Interessant genoeg is het hier de eerste keer dat naast de Russen ook
de Chinezen als mogelijke interveniërende partij werden genoemd.146 Ten slotte komt uit de
secundaire literatuur nog een ander overtuigend antwoord naar voren: Henry Kissinger stelde
namelijk dat halthouden bij de 38e parallel eigenlijk voordelig voor Noord-Korea en
toekomstige agressoren zou zijn. Noord-Korea zou dan niet slechter af zijn dan onder de
status qou ante en dit zou ook een verkeerd signaal hebben gegeven aan potentiële andere

agressoren.147
Meerdere documenten geven aan dat vanaf eind september onder belangrijke spelers
een ommekeer in de inschatting ten aanzien van de Korea-crisis had plaatsgevonden. In
diezelfde periode kwam namelijk uit New Delhi het bericht dat de Amerikanen, via hun
ambassadeur Henderson, via India aan Mao hadden laten weten dat de interventie in Korea
niet als een indirecte dreiging van hun eigen positie moest worden gezien. Om die gedachte
extra kracht bij te zetten beloofde Truman ook om na het conflict de Amerikaanse vloot uit
de wateren van Formosa te halen.148 Toch waren de Amerikanen op dat moment nog niet
serieus bevreesd voor een Chinese inmenging in het conflict: “Men acht het niet
waarschijnlijk dat Mao thans de zijde van verloren zaak tegen U.N. zou kiezen. Dit is op
inlichtingen uit Londen en Washington gegrond.”149
Wat dat betreft kwam er vanuit Nederlandse diplomatieke hoek betrouwbaardere
informatie. De Nederlandse ambassadeur te Peking (Beijing) had namelijk informatie van de
Chinese leiders ten aanzien van een mogelijke interventie.150 Het kernpunt daarvan was dat
het conflict zou escaleren, indien de troepen van de VN de 38e breedtegraad zouden trekken,
omdat de Chinezen zich dan genoodzaakt zagen om te interveniëren. Dit ondanks het feit dat
zij beseften dat een oorlog met de Verenigde Staten zeer schadelijk zou zijn. De Chinezen
waren namelijk bevreesd voor Mantsjoerije, dat direct over de grens lag met Korea. In dit
gedeelte lag het hart van de Chinese industriële capaciteit en dit was dus een vitale regio voor
het land.151 Hoewel de geluiden uit diplomatieke hoek er steeds nadrukkelijker op wezen dat
de Chinezen niet bluften, bleven de Amerikanen tot aan de werkelijke interventie van de
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Chinezen niet geloven in een inmenging.152 Ter illustratie merkte Dean Rusk, de Assistant
Secretary of State namens de Amerikaanse regering op: “De mogelijkheid erkennende, dat de
verklaringen van Mao op meer berusten dan louter bluf, is de Amerikaanse Regering
niettemin overtuigd, dat communistisch China zijn steun aan Noord-Koreanen […] niet op
dusdanige wijze zal opvoeren dat daaruit een oorlog met de USA zou kunnen voortvloeien.”
153

Interessant is dat de Amerikanen (ook) van de Nederlandse diplomatieke banden met
China gebruik wilden maken om door te geven dat de operatie van de VN geen enkele
bedreiging voor de Chinese positie inhield en dat de Verenigde Staten ook geenszins van
plan waren om na het conflict bases aan te houden op het schiereiland. De Nederlandse
regering was echter niet van zins de rol van boodschappenjongen te spelen: het zou de
“bestaande nuttige contacten met de communistische wereld” in gevaar brengen en het zou
de indruk versterken dat Nederland een “door Amerika gedicteerde rol zou spelen.”154
Hieruit blijkt (nogmaals) dat ondanks het nieuwe internationale toneel Nederland nog steeds
het gevoel had een zelfstandige macht te zijn.

2.2.3. VN, VS en het commando
Nederland mocht het gevoel hebben een zelfstandige macht te zijn, het was maar een klein
radertje in de VN-missie die geleid werd door de Verenigde Staten. De kwestie van het
commando van de missie in Korea lag moeilijk. Aan de ene kant was de missie immers in
opdracht van de Verenigde Naties. Aan de andere kant was het in de praktijk een
Amerikaanse operatie. Deze kwestie speelde gedurende de hele onderzochte periode en was
extra prominent na 7 juli, want vanaf dat moment was met de door Canada ingediende
resolutie 84 het ‘unified command’ officieel in Amerikaanse handen.
Als illustratie bij het bovenstaande dient een bericht van Von Balluseck dat hij op 1 juli
naar Den Haag stuurde. Nederland had toen net in de Algemene Vergadering doen weten een
bijdrage te willen leveren aan de missie in Korea nopens de resolutie van 27 juni. De
secretaris-generaal Trygve Lee vroeg in een telegram aan alle landen hem zo snel mogelijk te
laten weten wat voor soort steun ze bereid waren te leveren, zodat hij het op zijn beurt weer
aan de Veiligheidsraad en de regering van Zuid-Korea kon doorgeven. De Amerikaanse
afgevaardigde liet echter “desgevraagd” weten dat voordat zijn regering de leiding formeel in
de handen had, het beter was hem voorlopig maar “onderhands” in te lichten, zodat hij het
aan Washington kon doorgeven en aldaar eventueel overleg met de Nederlandse marineBegeleider: Drs. Christ Klep
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attaché kon plaats vinden. Overigens is het zeer waarschijnlijk dat de VN hiervan op de
hoogte waren, gezien het feit dat de Amerikanen veruit de grootste inspanning leverden. Ook
Von Balluseck kreeg de indruk dat de VN op de hoogte waren van deze “informele liaison”
en dat zij daar geen bezwaar tegen maakten omdat de Verenigde Staten alleen formeel gezien
nog niet de leiding konden opnemen.155
Deze “informele liaison” duurde een aantal dagen, tot 7 juli, daarna werd resolutie 84
aangenomen die betrekking had op het genoemde ‘unified command.’156 Zoals gezegd werd
in deze resolutie het commando aan de Amerikanen aangeboden. Deze juridische
omslachtigheid was nodig omdat de meest relevante artikelen onder hoofdstuk VII van het
Handvest in het geval van het Korea-conflict niet in gebruik konden worden genomen (zie
voor een overzicht van het betreffende hoofdstuk de appendix, pagina’s 72-74). Hoofdstuk
VII heeft als bedoeling om richtlijnen te voorzien betreffende “threats to the peace, breaches
of the peace, and acts of aggression.” Artikel 42 leek daarvoor het meest geschikt maar werd
daarvoor te vaag geacht door de Amerikanen. Artikelen 43 tot en met 47 waren in de praktijk
niet uit te voeren, aangezien de Russen hadden geleerd van de gemaakte fout en zij niet
langer de Veiligheidsraad boycotten.157 Uiteidenlijk viel de missie onder geen enkel
bestaande regeling van de VN: het ‘unified command’ was een ad hoc genomen maatregel,
waarin de deelnemende lidstaten officieel het opperbevel aan de Verenigde Staten aanboden.
Hiermee werd het eerstaangewezen VN-orgaan, de Military Staff Committee, waar de
Sovjet-Unie in zat, omzeild. Nadat aan de Amerikanen werd verzocht om de leiding op zich
te nemen, werd nog door het “Verenigde Naties-Secretariaat” verklaard dat het beste was als
alle deelnemende landen naast hun eigen vlag ook de vlag van de VN zouden voeren. Saillant
detail bij de regeling omtrent het ‘unified command’ was dat de VN aan de Amerikaanse
regering, en niet aan opperbevelhebber MacArthur verzocht om regelmatig verslag uit te
brengen, omdat het State Department toch nog enige grip wilde hebben op “de ietwat
ongemakkelijke persoonlijkheid van MacArthur,” aldus de tijdelijk zaakgelastigde.158
Vanaf 7 juli bestond het ‘unified command,’ maar daarmee werd er nog geen helder
onderscheid gemaakt ten aanzien van de leiding. In een telegram van 14 juli, waarin Lee de
Nederlandse regering officieel laat bedanken voor de Hr. Mr. Evertsen, deelt hij dat de
Amerikaanse regering voortaan bereid was de verantwoordelijkheid van de ‘unified
command’ op zich te nemen. Daarom moest er vanaf dat moment wat de militair-technische
details betrof ook direct met Washington overlegd worden. Bovendien was er een eerste
verzoek tot het zenden van grondtroepen en daarin werd nogmaals benadrukt dat eventuele
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toezeggingen daartoe alleen in zeer algemene termen in de VN konden worden geuit en dat
de gedetailleerde besprekingen dus via Washington moesten gaan.159 De Amerikanen zelf
maakten een onderscheid tussen de politieke en de militaire kant van de missie naar Korea,
waarbij de Verenigde Naties voor de politieke kant werden gebruikt, terwijl de Amerikanen
verantwoordelijk waren voor het militaire aspect.160
Het gebrekkige onderscheid is vooral te verklaren door het feit dat in de praktijk de
Amerikanen de grootste geallieerde verrichtingen op zich namen. In feite konden zij het wel
alleen af, maar “ ‘token’ bijdragen van andere mogendheden” waren “wegens V.N. cachet”
gewenst, aldus de Nederlandse ambassadeur in Canada, A.H.J. Lovink.161 Vandaar dat de
Amerikanen als minimum standaard een bataljon of 1000 man van hetzelfde wapen opgaven.
Deelname van allerlei kleine eenheden was voornamelijkwenselijk vanwege de eerder
genoemde “politieke en psychologische” voordelen.162 Een kleine maand later werd dit
nogmaals herhaald: “Militair bezien blijft men van opinie, dat battaljon aangewezen
minimum is, doch deze zienswijze heeft moeten wijken voor politieke overwegingen, t.w. dat
niet genoeg nadruk gelegd kan worden op feit, dat in Korea Verenigde Naties strijden en niet
Verenigde Staten,” aldus de ambassadeur J.H. van Royen.163 Deze “politieke” overwegingen
waren van symbolische aard en kenmerkend voor de ideologische strijd tussen Oost en West.
Hieronder zal een schets volgen waarin symbolische gebaren als PR, propaganda en publieke
opinie naar voren zullen komen.
§ 2.2.4. PR, propaganda, en de pers
Positieve PR en de vraag om grondtroepen
In de correspondentie na de eerste week wordt direct duidelijk dat de Amerikaanse media
groot belang hechtten aan de deelname van Amerika’s bondgenoten. In de eerste dagen van
juli werd uit Washington medegedeeld dat er op de radio “grote aandacht” werd geschonken
aan de vermoedelijke deelname van Nederland aan het conflict. Aan afgevaardigde Von
Balluseck werd zelfs gevraagd om toelichting te geven op televisie, waaraan hij “voorzichtig
gevolg” had gegeven. Daarbij legde de afgevaardigde de nadruk op het “Nederlands
verantwoordelijkheidsgevoel jegens [het] Charter.”164 Overigens een voorbeeld van het
belang dat gehecht werd aan het internationaal recht en multilaterale organen.
Tijdens de beginfase van de strijd vertaalde deze “grote aandacht” zich door positieve
uitlatingen in de Amerikaanse pers: zo schreef de New York Times volgens Von Balluseck een
“zeer lovend hoofdartikel” over de maritieme hulp, hoewel in dat artikel al wel de eerste
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aanwijzingen te vinden waren dat de Amerikanen meer wilden. Dit werd duidelijk uit de
speculaties over mogelijke deelname van Nederlandse grondtroepen die nog gestationeerd
waren in Indonesië.165 Zo blijkt uit de mededeling van Reuchlin over een tweede artikel door
James Reston, waarin deze een opsomming geeft over de bijdragen van de bondgenoten aan
de strijd in Korea en “de pogingen van de Verenigde Staten om grotere hulp van andere
landen te verkrijgen.”166 Bovendien zou diezelfde journalist in de U.S. News and World Report,
een blad “dat groot aanzien geniet in militaire en congres kringen,” schrijven dat MacArthur,
meer nog dan de toegekende torpedobootjagers, behoefte zou hebben aan de 30.000 man die
nog gelegerd waren in Indonesië.167
Het geeft te denken dat er op dezelfde dag twee artikelen in een zelfde gerenommeerde - krant verschijnen; waarvan één zeer lovend. Hier zou sprake kunnen zijn
van politiek-diplomatieke sturing. Zeker gezien het feit dat op dat moment de
oorlogsvorderingen alles behalve positief verliepen, zodat 30.000 man een welkome
versterking zouden betekenen. Timing is hier het sleutelwoord. Niet alleen verschenen er
binnen de tijdspanne van een week in de New York Times twee artikelen die op Nederland
waren gericht, maar ook in de U.S News and World Report. Hieronder volgen nog andere
voorbeelden die dit idee versterken. Niet alleen uit de Amerikaanse media, maar ook vanuit
andere podia.
Treffend wordt dit idee versterkt door het feit dat er - aldus Reuchlin - in de
Amerikaanse pers werd “gesuggereerd”, dat Nederland de genoemde troepen al beschikbaar
had gesteld voor de missie op het Koreaanse schiereiland, terwijl er nog niets van dien aard
was besloten in Den Haag. Dit roept de dringende vraag op of deze suggestie niet was
ingegeven vanuit Amerikaanse politiek hoek. Was het een middel om de Nederlandse
regering voor het blok te zetten door haar te confronteren met dit mediatechnische fait
accompli?

168

Dit te meer, omdat tijdens de daadwerkelijke bekendmaking van de Nederlandse

uitzending, op 11 augustus, de grootste zorgvuldigheid in acht werd genomen. De feiten en
details daarvan mochten in de Verenigde Staten nadrukkelijk niet eerder worden
geopenbaard dan in Nederland.169 Hoe dan ook, de tijdelijk zaakgelastigde was verbaasd en
hij verwachtte dat uitzending op praktische bezwaren zou stuiten. Vandaar dat hij vroeg om
reacties en argumenten uit Den Haag.170
Op 18 juli was er daarnaast ook aan de Westkust sprake van Amerikaanse interesse in
de in Indonesië gelegerde 30.000 man. De consul-generaal in San Fransisco, dr. F.A. van
Woerden, die in zijn verslag excelleert in algemeenheden, meldde dat er een omslag had
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plaatsgevonden in “het denken” ten aanzien van het kolonialisme en dat “het denken”
daarover “thans” bij “velen” aan een omkeer onderhevig was. De door de consul bedoelde
mensen zouden de mening zijn toegedaan dat de opstelling van de Amerikaanse regering het
communisme in Indonesië “in de kaart” zou spelen.171 Het is zeer onwaarschijnlijk dat er
“velen” waren die dat werkelijk dachten, aangezien Soekarno een communistische opstand
had neergeslagen. Zodoende klinkt dit meer als een echo van wat er vanuit officiële
Nederlandse

hoek

(onterecht)

is

gepresenteerd

ten

tijde

van

de

Indonesische

onafhankelijkheidsstrijd vis-à-vis de opstandelingen.172 Eén van de door de consul bedoelde
“velen” merkte zelfs op dat voor Nederland de tijd was gekomen “to stage a comeback as a
power in South East Asia and the Far East if the Netherlands place themselves
wholeheartedly behind the Korean War.”173 Deze vermeende Amerikaanse omslag kan
gezien worden in het licht van de wens om substantiële Nederlandse militaire steun te
verkrijgen.174

Negatieve PR
Voor Nederland was de Amerikaanse berichtgeving niet voortdurend positief. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit een reactie van radiocommentator Hemmingway op het feit dat Nederland
niet de 30.000 man ter beschikking van de strijd in Korea zou stellen: “So sorry. C’est le ton
qui fait la musique.”175 Op de Amerikaanse berichtgeving omtrent de 30.000 man die nog
gelegerd waren in Indonesië reageerde de tijdelijk zaakgelastigde in begin augustus. Daarin
stelde hij dat Nederland überhaupt geen toezegging over deze manschappen kon doen.
Nederland diende onder de voorwaarden van de RTC-overeenkomst (onder de UNCI) “de
uitrusting der Nederlandse troepen” aan de Indonesische regering over te dragen.176
Daarnaast hadden de Nederlanders, net als de Britten overigens, op 13 juli in de Seattle Post
Intelliger de beschuldiging gekregen de Noord-Koreanen indirect te hebben voorzien van
olie.177 Daarop reageerde Reuchlin dat de “zogenaamde Nederlandse olie en olieproducten
uit dit deel van de wereld vrijwel geheel afkomstig zijn uit de Verenigde Staten van
Indonesië.” Kortom, dit was niet meer de verantwoordelijkheid van Nederland.178
Bovenstaande reacties van Reuchlin waren gericht aan de consul in San Fransisco.
Even uitgesproken is zijn commentaar aan Den Haag. De tijdelijk zaakgelastigde stelde dat
“het ongunstige verloop van zaken in Korea de behoefte aan zondebokken heeft doen
ontstaan.” Nederland en Engeland kregen de zwarte piet qua (vermeende)olieleveranties,
terwijl ook “toenemende critiek over het gebrek aan actieve medewerking van de zijde der
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andere leden der Verenigde Naties” kon worden opgemerkt. Blijkbaar was er sprake van een
algemene Amerikaanse onvrede over de inzet van zijn bondgenoten in het Koreaanse
conflict.179
Dat Nederland niet de enige was die kritiek kreeg bleek verder in een later telegram die
Reuchlin verstuurde op 7 augustus. Deze droeg de titel “Critiek op geallieerde steun in
Korea.” Boeiend aan dit telegram is de dichotomie die wordt gezien tussen officiële
Amerikaanse bronnen - politiek en militair - en de media ten aanzien van de mogelijke
steuntoezeggingen van de kleine bondgenoten. Waar de eersten een reëel beeld hadden van
de speelruimte en wenselijkheid van dergelijke steun zagen de media toch vooral een
omgekeerde testcase voor de Europese bondgenoten. Het officiële Amerika was zoals gezegd
de kleine landen liever kwijt dan rijk in Korea, daar een grote deelname van kleine landen
vooral logistieke en taalproblemen zou opleveren. Daar tegenover kwam een sprekend
voorbeeld uit de Chicago Daily Tribune. Daarin stond een cartoon waarin Uncle Sam met
dollars op een “wereldakker” strooide, en de prent droeg de ondertitel “Greatest Crop Failure
in History.”180 Dit is uiteraard een direct verwijzing naar de omvangrijke steun die de
Verenigde Staten aan het naoorlogse Europa hadden verleend.181

Actieve Nederlandse propaganda
Het belang van positieve berichtgeving over de Nederlandse inspanningen tijdens de Korea
Oorlog werd vanuit Nederlandse zijde ingezien, hoewel de communicatie tussen de
ambassade en Den Haag daarover stroef verliep. Op een gegeven ogenblik klonk het zelfs
vanaf de ambassade dat zij over de uitzending van troepen “uitsluitend aangewezen op
persberichten” was.182 Vanaf 24 augustus vroeg Reuchlin expliciet om beter op de hoogte te
worden gehouden over de laatste ontwikkelingen inzake de uitzending van de Nederlandse
troepen, aangezien er in de media veel belangstelling voor was. Ambassadeur Van Roijen
vroeg op 5 september nogmaals om informatie betreffende de uitzending van Nederlandse
grondtroepen gezien de “grote propagandawaarde voor Nederland.”183 Daarbij kon er zelfs
met een minimale bijdrage grote publiciteit worden geboekt, zoals Zweden bewezen had met
zijn uitzending van een ambulance, die de voorpagina van het tijdschrift Life bereikte.184
Vanuit Haagse hoek werd met verbazing gereageerd op de klachten uit Washington, want
volgens de minister van Buitenlandse Zaken waren er toch voldoende luchtbrieven en
telegrammen vanuit Den Haag gegaan en de Amerikaanse correspondenten “alhier worden
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volledig gevoed.” In ieder geval vroeg Stikker om suggesties “om propaganda op [te]
voeren.”185
Het uiteindelijke vertrek van het NDVN op 26 oktober, werd er in een press release nog
groots uitgepakt van Nederlandse zijde om zoveel mogelijk positieve publiciteit te vergaren.
Zo gingen niet slechts vier compagnieën naar Zuid Korea, maar “4 companies totalling 650
guerilla hardened men”, wat overigens niet bezijden de waarheid was, aangezien een groot
deel gediend had tijdens de politionele acties in Nederlands Indië/Indonesië.186 Uiteraard was
het Nederlandse volk “zich zeer bewust van het belang van deze gebeurtenis.” De missie was
immers bedoeld om de kwade bedoelingen van een agressor tegen te gaan en om “law and
order” te brengen naar Korea. Verder werd er gerefereerd aan het feit dat de Nederlandse
troepen zij aan zij zouden optrekken met de lidstaten van de Verenigde Naties, net als tijdens
de Tweede Wereldoorlog.187

Internationaal Prestige: Uitstijgen boven strategische belangen

“Onder verwijzing naar mijn telegram 44. moge ik nog de aandacht vestigen op een ander aspect, n.l.
dat de positie van China momenteel analoog is aan die van Amerika op 25 Juni. Als China bij het
overschrijden van de parallel zich niet verzet, staat namelijk het prestige van China in Azië evenzeer
op spel als het prestige van Amerika op het spel stond na 25 Juni.”188

Bovenstaand citaat van ambassadeur De Voogd te Peking (Beijing) - gedaan op 9 oktober
1950 - is exemplarisch voor het feit dat de Koude Oorlog - ook voor de communisten - meer
was dan slechts een realpolitisch machtspel waar alleen strategische belangen relevant waren.
Bewijs hiervan volgt onder andere uit de eerder plaatsgevonden luchtbrug naar West-Berlijn
uit 1948.
Dit internationale kader werd door de Verenigde Staten vooral belangrijk gevonden
nadat de 38e breedtegraad was overschreden, maar ook daarvoor speelde het een belangrijke
rol.189 In een nota van de Amerikaanse ambassadeur aan minister-president Drees van 12
augustus 1950 komt namelijk een ander belangrijk motief van de Amerikanse regering naar
voren om de strijdkrachten onder de VN zo gemêleerd mogelijk te maken. De “main Soviet
objectives” waren namelijk “to obscure the United Nations character of the action in Korea
by emphasising that the burden of fighting is being taken by the United States virtually
alone.” De pogingen van de Sovjet-Unie hiertoe kunnen het beste worden gezien in het licht
van haar om de insteek van legitimiteit van de missie in twijfel te trekken. In de nota werd
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namelijk verder gesteld: “Immediate and decisive action is required to place the United
Nations decision in its true light of a joint effort to meet aggression.” Hoewel de Verenigde
Staten aangaven verheugd te zijn over de reeds verleende steun zagen zij de situatie toen zo
dat het “essential that all those nations whose military capablities are adequate for the
purpose should increase their contribution by sending ground troops.”190
Toen van Nederlandse zijde in begin oktober aan de Amerikaanse ambassadeur
gevraagd werd of het gezien de gunstige vorderingen nog wel nodig was om een bijdrage te
leveren aan de grondtroepen, antwoordde hij bevestigend. De Verenigde Staten wilden
vanwege “de critieke situatie” zoveel mogelijk op de achtergrond blijven en een
troepenmacht bestaande uit zoveel mogelijk verschillende landen zou daarbij de oplossing
zijn. Daarnaast was de Amerikaanse ambassadeur ook van mening dat “het wellicht als een
bewijs van gering enthousiasme zou worden opgevat” als de Nederlandse regering via haar
ambassadeur te Washington zou polsen of de troepen nog nodig waren: “Op die manier
zouden wij onnodig de aandacht vestigen op onze geringe voortvarendheid in deze.”191
Combineer dit bovenstaande met de eerder genoemde punten, zoals het feit dat
Nederland zich vooral verantwoordelijk voelde jegens het Handvest (Charter) van de VN, het
belang van het brede, internationale kader zoals geïllustreerd door de suggestie tijdens de
missie ook de vlag van de VN te voeren(naast de nationale vlaggen), en het feit dat de
Verenigde Staten het militair-technisch het in principe wel alleen af konden maar dat
zogenaamde “token bijdragen van andere mogendheden wegens V.N. cachet gewenst”
waren; en het wordt duidelijk dat de Koude Oorlog meer behelsde dan alleen een strategisch
Risk spelletje.192

§ 2.2.5. De (uitzending)missie: financiën en andere details
De missie naar Korea zou financieel gezien een dure kwestie blijken voor de deelnemende
lidstaten: “In hoeverre de Amerikaanse maatschappij thans ontwricht zal dienen te worden
om aan de gestelde eisen tegemoet te komen, is de vraag, die momenteel Regering te
Washington meer dan iets anders bezig houdt.”193 Dit is een boeiend punt aangezien de
Verenigde Staten op dat moment de enige economische supermacht waren. Als zij zich al
zulke vragen moest stellen, dan moest een militaire uitzending voor Nederland, dat op dat
moment nog herstellende was van de Tweede Wereldoorlog, een extra zware wissel op de
rijksfinanciën trekken. Zeker als daarbij bedacht wordt dat het net een veel ingrijpender
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missie in Indonesië had vervuld. In ieder geval werd in begin september door het Hoofd van
de afdeling inspectie der Rijksfinanciën expliciet gekeken naar de kosten van de uitzending.
Concreet over de financiële kant van de missie: daarbij werd ervan uitgegaan dat de
Verenigde Staten de materieelvoorziening zouden regelen. De berekeningen van de kosten
gingen er verder van uit dat de te formeren onderdelen op numerieke sterkte zouden zijn.
Voor een compagnie (212 man) zou dat neerkomen op ruim 1 miljoen guldens per jaar en
voor een bataljon (927 man) kwam dat neer op ruim 4,5 miljoen guldens per jaar. Bij deze
raming dient rekening gehouden te worden dat het een voorzichtige raming betreft. Een
voorbeeld: qua vervoerskosten werd ervan uitgegaan dat iedereen per door de schatkist
beheerde schepen vervoerd zou (kunnen) worden, waarbij de gemiddelde kosten per man fl
1.400 bedroegen. Voor vervoer per particulier schip zou dat al fl 1.800 bedragen. Deze
raming werd overigens opgemaakt op 8 september 1950 en staat hieronder vermeld in tabel
1.194

Tabel 1: Jaarlijkse kosten.
Raming Kosten Uitzending in fl
Personeelskosten
Persoonlijke Standaard Uitrusting
(P.S.U.)

Compagnie

Bataljon

603.700

2.711.250

94.050

409.050

Tropenuitrusting

21.200

92.700

Vervoerskosten

296.800

1.297.800

1.015.750

4.510.800

TOTAAL

Op 5 september werd door de Hoofd van de afdeling Rijksfinanciën een “aantekening”
gemaakt betreffende financiële vraagstukken in verband met de uitzending. Er werd gesteld
dat de “eerste uitrusting,” waar ook zware wapens en voertuigen in begrepen moeten worden,
noodzakelijk zouden zijn. Daarvoor zou eigenlijk vooral Amerikaans materieel in
aanmerking komen, gezien het verdere onderhoud en aanvoer. Een probleem daarvan was
wel dat de betaling in zeer schaarse dollars zou moeten geschieden. Het grote tekort aan
Amerikaanse valuta hier te lande was immers een manco dat het Marshallplan (onder andere)
moest verhelpen. Daarom moest er onderzocht worden “of de Amerikaanse Regering bereid
zou zijn deze kosten voor haar rekening te nemen.” Hiervoor werden principieel twee
mogelijkheden gezien: ofwel een directe financiering uit de Amerikaanse defensiebegroting,
danwel een financiering onder de MDAP.195
Naast de materieelvoorzieningen moesten de militairen uiteraard betaald worden. In
“beginsel” zou dat door Nederland worden betaald, aldus het hoofd van de afdeling
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Rijksfinanciën. In ieder geval zouden zij op drie manieren worden betaald. Een gedeelte in
guldens, een gedeelte in Koreaanse valuta - de won - en een gedeelte in zogenaamde
Amerikaanse ‘Military Payment Certificates.’ Er moest wel gewaakt worden dat er geen
“supersaldi” aan wons zouden accumuleren, aangezien Nederland tijdens de eigen bevrijding
had gezien dat dit voor de bevrijders destijds geleid had “tot verliezen voor het land wier
troepen deze saldi hebben verworven.” Ten slotte zouden de ‘Military Payment Certificates’
gebruikt kunnen worden in Amerikaanse kantines en ook hier was het de moeite waard om
na te gaan of deze niet in dollars maar direct in guldens konden worden verkregen, of nog
mooier: gratis.196
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3. Conclusie
Het antwoord op de vraag waarom de Nederlandse regering besloten had om grondtroepen te
sturen is gebaseerd op een combinatie van factoren. Om te beginnen kan geconcludeerd
worden dat daarmee tegemoet gekomen werd aan de Amerikaanse wensen, die voornamelijk
politiek van aard waren. Denk in deze aan het feit dat militair bezien, de Amerikaans
militaire leiding (begrijpelijkerwijs) om logistieke redenen de kleine bijdragen van mindere
mogendheden liever kwijt dan rijk was. Deze politieke motieven kenden twee belangrijke
dimensies: een binnenlandse en internationale. Ten aanzien van de eerste dimensie kan
gesteld worden dat de symbolische bijdragen van de bondgenoten de Amerikaanse publieke
opinie gunstig moesten stemmen, zeker tijdens die momenten waarin de strijd ongunstig
verliep. In de ogen van de meeste Amerikanen was het niet meer dan fair dat de Europeanen
een deel van de lasten in Korea zouden dragen, gezien ook de omvangrijke steun die gegeven
werd na de Tweede Wereldoorlog.
Ten aanzien van de tweede dimensie, de internationale, kan geconcludeerd worden
dat er in dat opzicht voornamelijk argumenten speelden die met het Amerikaanse prestige en
legitimiteit te maken hadden. Bij het keren van de krijgskansen na de succesvolle amfibische
landing bij de havenstad Inchon (15 september) speelden andere motieven een belangrijkere
rol. Gedurende het naderen en overschrijden van de 38e parallel verschoof de nadruk meer op
het belang van de internationale legitimiteit, hoewel dat belang daarvoor ook niet ontbrak:
dat wil zeggen dat de Amerikanen een groter waarde hechtten aan een zo breed mogelijke
coalitie. Vice versa bleef de Amerikaanse publieke opinie een factor van belang. De pogingen
van de Nederlandse ambassade tot het verkrijgen van pr-materiaal en de mededeling vanuit
Den Haag dat Amerikaanse journalisten in de Hofstad “volledig gevoed” werden met
propaganda, zijn in dit licht slechts voorbeelden van het belang dat Nederland hechtte aan
een positief imago onder het Amerikaanse publiek.
Vanwege het feit dat de beeldvorming ten aanzien van Nederland voor een belangrijk
deel samenhing met de bereidheid tot steun aan de operatie in Korea, is het een opvallende
constatering dat het officiële verzoek van de VN om grondtroepen te zenden (17 juli) vrijwel
samenviel met de meldingen van Von Balluseck en Reuchlin over positieve persberichten ten
aanzien van de snelle Nederlandse beslissing om maritieme hulp te verlenen. Deze positieve
berichtgeving ging gedurende die week evenwel gepaard met Amerikaanse pogingen (van
Oostkust tot Westkust) om Nederland tot grootscheepse betrokkenheid bij het Korea-conflict
te bewegen. Hierbij schuwden sommigen in de Verenigde Staten zelfs de suggestie niet dat
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de tijd daar was om van Nederland weer een serieuze Pacifische mogendheid te maken, zoals
het land met het bezit van Nederlands-Indië nog geweest was. De Amerikanen wilden de
ongeveer 30.000 man nog in Indonesië gelegerde troepen naar Korea gestuurd zien.
Probleem was echter wel dat deze troepen niet volledig ter beschikking stonden van de
Nederlandse regering, maar daarentegen onderdeel vormden van een overgangsregeling met
de nieuwe Indonesische regering. Houdt in deze eveneens rekening met het samenspel van de
Amerikaanse diplomatieke druk. Zoals uit de ministerraadvergadering van 2 augustus naar
voren komt hadden meerdere politici binnen de Nederlandse regering in de voorgaande
week, Amerikaans bezoek gehad met het verzoek tot het leveren van grondsteun. In ieder
geval was hier sprake van sterke Amerikaanse druk, die gezien de timing waarschijnlijk
politiek gestuurd was, ook al werd die druk niet in alle gevallen door politici uitgevoerd.
Dit alles betekende echter niet dat Nederland een kritiekloze verschaffer van
manschappen was. Ondanks het verlies aan status en reële macht zijn er in deze casus
voorbeelden dat Nederland nog steeds een autonome rol wenste te spelen, hoe moeilijk dat
ook in praktijk te brengen was. Vanwege het zelfstandige beleid had het bijvoorbeeld wel een
diplomatieke post in Peking. Dat zou niet het geval zijn geweest als Nederland strikt de koers
van Washington had gevolgd. De Verenigde Staten erkenden op dat moment de regering te
Taipei. Door deze diplomatieke kanalen met communistisch China konden Nederlandse
diplomaten observeren dat bij het naderen van de grensrivier de Yalu een Chinese interventie
op handen was, wat maar aantoonde dat een zelfstandig Nederland nog een nuttige bijdrage
kon leveren aan de Verenigde Staten. Laatstgenoemden namen de Nederlandse
waarschuwingen echter onvoldoende serieus, hoewel ze wel probeerden om via de
Nederlandse betrekkingen met het communistische China te bemiddelen. Nederland
weigerde echter de rol van boodschappenjongen: een verder bewijs van onafhankelijkheid.
De Nederlandse zelfstandigheid kon evenwel niet verhoeden dat de Amerikanen zich
structureel gecommitteerd hadden aan West-Europa, denk aan het Marshallplan, de MDAP
en de oprichting van de NAVO, wat het wrang zou maken om geen gehoor te geven aan de
oproep van de VN. Belangrijker: gezien de veiligheidssituatie in Europa zou het simpelweg
gevaarlijk zijn om de Amerikanen van zich te vervreemden. De discussie binnen de regering
of er alleen vertrouwd moest worden op de opkomst van vrijwilligers, of dat er in het uiterste
geval desnoods beroepspersoneel gezonden moest worden in verband met het belang van
deze missie, onderstreept dit. Scherper wordt de Nederlandse afhankelijkheid gevat door de
uitspraak van minister Van Maarseveen tijdens de ministerraadvergadering van 7 augustus.
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Hierin stelde hij dat de Amerikanen zich zouden afvragen waarom zij bereid zouden moeten
zijn om West-Europa te steunen indien het op zijn beurt niet tot “soortgelijke steun” bereid
was. De media in de Verenigde Staten reflecteerden deze opvatting dienovereenkomstig,
zoals helder vertolkt werd in de ‘misoogst’-cartoon van de Chicago Daily Tribune. Deze
kritiek was echter niet specifiek gericht tegen Nederland, maar was van toepassing op alle
Westerse bondgenoten.
Financieel gezien was Nederland echter beperkt in zijn mogelijkheden. Het had niet
zomaar voldoende middelen om een grootscheepse uitzending te kunnen bekostigen voor
belangen die het niet direct als de zijne zag, hoewel die in algemene zin nog wel bestonden.
Va het bestaan van een aanzienlijke handelsvloot en het bezit van Nieuw-Guinea aldaar. Met
nadruk moet worden gewezen op het verschil tussen directe en indirecte belangen, aangezien
Nederland met de politionele acties wonderwel in staat bleek grote aantallen troepen naar
Indonesië te sturen, ondanks de wederopbouw. Essentieel verschil was dat Nederlands-Indië
onderdeel van het Koninkrijk was. In ieder geval kan beargumenteerd worden dat Nederland
juist vanwege de wederopbouw en misschien wel de uitzendingen naar Indonesië niet veel
kon missen voor de VN-missie. Zeker als bedacht wordt dat het voor de West-Europese
defensie al minder dan een minimum aan troepen en materiaal bezat om een (conventionele)
aanval af te slaan.
Bovenstaande punten illustreren op scherpe wijze waarom Nederland, ondanks de
financiële problemen, het gebrek aan defensieve capaciteiten voor de eigen landsverdediging,
het residu aan zelfstandigheidssentimenten, en het feit dat de Verenigde Staten en de VN
verantwoordelijk werden gehouden voor het verlies van Indië, toch deelnam aan de militaire
operatie in Korea. Nederland kon na de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog en de
nieuwe situatie zoals die zich vormde in deze fase van de Koude Oorlog eenvoudig niet meer
vertrouwen op eigen kracht, en was voor zijn veiligheid afhankelijk van de Amerikanen.
Dezen verlangden tijdens de Korea-oorlog een symbolische bijdrage als teken van goede
trouw.
Omdat de schok van de Tweede Wereldoorlog in Nederland groter was dan elders
reageerde het aanvankelijk (verbaal) vuriger dan de meeste landen. Wat daaraan heeft
bijgedragen is het belang dat werd gehecht aan het internationaal recht. Niet voor niets
benadrukte Von Balluseck het Nederlandse “verantwoordelijkheidsgevoel jegens [het]
Charter.” Het dictatoriale communisme moest gestuit, net zoals het nationaal-socialisme in
de jaren dertig en veertig. Illustrerend daarvoor zijn de verwijzingen naar de les van
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München. Daarbij speelde mee dat vooral vanaf 1947 de spanningen tussen Oost en West
opliepen zoals gereflecteerd in de gebeurtenissen in Griekenland (’47), Berlijn en Praag
(beide ’48). Nederland was overtuigd dat hard optreden nodig was tegen de Russische bluf.
Vandaar dat binnen enkele dagen al besloten was om maritieme hulp toe te zeggen aan de
missie. Dit alles wilde echter nog niets zeggen over de snelheid waarmee het over de brug
kwam met grondtroepen, daarmee volgde Nederland later dan de meeste andere landen.
Voor de Amerikanen waren de motieven tot interventie, net als de Nederlandse, van
voornamelijk symbolische aard. Zij moesten populair gezegd laten zien wat zij waard waren
en dit motief was sinds de eerste week een doorslaggevende. Dit blijkt uit het feit dat, alle
strategische ‘perimeters’ ten spijt, er een snelle ‘switch’ in hun standpunt ten aanzien van
Korea werd gemaakt. Zuid-Korea werd alsnog een te verdedigen zone. Belangrijkste
indicator hiervoor is de verwarde Amerikaanse reactie in de eerste week, en dan met name
tijdens de eerste dagen. Hieruit blijkt dat de Koude Oorlog zich nog in een beginfase bevond:
vaste scenario’s lagen niet klaar of werden in het geval van de ‘defensive perimeter’, opzij
geschoven voor andere belangen.
Daar speelde uiteraard een concrete angst voor het wereldcommunisme mee. Waarom
zou men anders allianties afsluiten? Laat staan eventuele bondgenoten gerust te stellen?
Vanuit Westers oogpunt kende de angst voor het communisme evenwel een reële kant. De
Sovjet-Unie kon wel degelijk een militaire vuist maken, zoals gebleken was met de NoordKoreaanse invasie, die louter mogelijk was door middel van Russische wapens, hoewel het
initiatief uit Pjonjang, en niet uit Moskou kwam. Sinds 1949 was vanuit westers perspectief
het communisme versterkt met het land dat qua bevolking grootste staat was. Daarnaast had
de Sovjet-Unie in dat jaar ook een atoombom ontwikkeld, hoe primitief die op dat moment
ook geweest moge zijn. Bovenal telde het overweldigende conventioneel-militaire
machtsoverwicht van de Russen in Oost-Europa.
Uiteindelijk zijn de motieven en handelingen van zowel Nederland als de Verenigde
Staten te verklaren in het licht van de Koude Oorlog. Voordat het Korea-conflict uitbrak
hadden de Amerikanen al bewezen dat zij bij het verdedigen van hun belangen, grote gebaren
niet schuwden. In concreto: de materiële, financiële en morele steun die aan West-Europa
verleend werd. Daarbij waren de Amerikanen met name vanwege het ideologische
component van de strijd bereid de nodige risico’s te nemen. Wat dat betreft was het een
curieuze gedachte dat er in zogenaamde verantwoordelijke Nederlandse kringen bij voorbaat
gedacht werd dat Korea wel verloren zou raken “by default.” De luchtbrug naar West-Berlijn
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uit 1948, die de Amerikanen samen met de Britten creëerden, is een dergelijk voorbeeld. De
inmenging in het Koreaanse conflict ligt in het verlengde daarvan. Strategisch bezien was zij
niet van wezenlijk belang, denk aan Acheson’s ‘defensive perimeter’; hoewel ter nuance
gezegd kan worden dat de visie dat de positie van Zuid-Korea cruciaal was als Aziatisch
bruggenhoofd en schild voor Japan, wel enigszins verdedigbaar is.
Desalniettemin

waren

er

in

de

contemporaine

West-Europese

opinie

wel

kanttekeningen bij de Amerikaanse steun tegen, en vastberadenheid jegens het communisme.
De anekdote over minister Stikker na het neerslaan van de coup in Praag geeft hier een
karakteristieke illustratie. Op hun beurt waren de Amerikanen onzeker over de Europese
bereidheid om een (buitenregionale) bijdrage te leveren in de strijd tegen het communisme.
Vooral Nederland was daarin een zelfstandig element, dat ondanks de overtuiging dat de
Amerikanen robuust moesten ingrijpen, zelf lang aarzelde met het sturen van grondtroepen.
Vandaar dat de Koreaanse Oorlog een casus is die getypeerd kan worden als een
‘wederzijdse testcase.’
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154
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Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no 4255, codtel van DH, 9 oktober,
verzonden ontvangen 9-10-50. [Oorspronkelijk bericht van De Voogd aan DH onder no 46.]
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NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no. 3628, codtel van DH, 3 juli,
verzonden ontvangen 1-7-50. [Oorspronkelijk bericht van Von Balluseck (bal) onder no 16.]
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NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no. 3628, codtel van DH, 3 juli,
verzonden ontvangen 1-7-50. Hoofdstuk VII van het Handvest der Verenigde Naties is bedoelt om te voorzien
in richtlijnen tijdens conflictsituaties.
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NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, no 1602, 5 juli, correspondentie
gericht aan tijdelijk zaagelastigde Reuchlin, 5 juli 1950, handtekening onleesbaar beginnend met een ‘K’.
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NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, telegram van secretaris-generaal
Trygve Lee gericht aan permanent vertegenwoordiger Von Balluseck, 14 juli [1950].
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NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no 74, codtel aan DH, bal 26, 17
juli 1950.
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NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no 3753, codtel van DH, 21 juli,
verzonden ontvangen 20-7-50. [Oorspronkelijk bericht van de ambassadeur te Ottawa, Lovink (lov) onder no
30.]
162
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, no 2042/557, codtel van DH, 11
augustus, verzonden ontvangen 10-8-50. [Oorspronkelijk bericht Stikker onder no 158.]
163
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no 4001, codtel aan DH, bal roy
179, 8 september 1950. Wie concreet met ‘men’ werd bedoeld is niet volledig duidelijk. Waarschijnlijk gaat het
uiteindelijk om militaire experts van het Pentagon, maar ambassadeur Van Royen maakte in dit concrete
telegram meldin van een bezoek dat de tijdelijk zaakgelastigede Reuchlin aan het State Department bracht.
164
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no 3628, codtel van DH, 3 juli
1950, verzonden ontvangen 1-7-50. [Origineel van Von Balluseck onder ref.no 16 aan DH.]
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NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no 74, codtel aan DH, bal 26, 17
juli 1950.
166
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no 3931/1917, aan DH, reuch, 18
juli 1950. Citaat is van Reuchlin. In het eerste redactionele stuk werd de nadruk gelegd dat de bijdragen van
kleinere lidstaten vaak over het hoofd werd gezien. Nederland was een dergelijk voorbeeld en het land werd
geprezen vanwege zijn snelle toezeggingen met de torpedobootjager (Hr.Mr. Evertsen). Dit in combinatie met
het feit dat hier te lande het idee heerste dat Nederland Indië/Indonesië verloor vanwege de VN en de VS en ook
dat Nederland voor de Tweede Wereldoorlog juist tot één van de (traditionele) neutrale landen behoorde.
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NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no 3931/1917, aan DH, reuch, 18
juli 1950. Deze manschappen maakten deel uit van een overgangsregeling tussen Nederland en Indonesië, en
waren bedoeld om o.a. de orde te bewaren.
168
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no 3727, aan DH, reuch 110, 18
juli 1950.
169
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no 3839, aan DH, reuch 137, 11
augustus 1950., NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no 3832, codtel van
DH, 11 augustus 1950, verzonden ontvangen 10-8-50, stikker onder no 158. Op 11 augustus kwam er in
Washington vanuit Den Haag een bericht binnen over de details voor een te geven perscommuniqué in verband
met de uit te zenden compagnieën mariniers en legertroepen (toen nog, later officieel 1 bataljon grondtroepen).
Met nadruk werd er op gewezen dat dit nog niet bekend gemaakt mocht worden voordat ook de Nederlandse
pers bekend was met het feit: “en benadrukken geen publiciteit alvoren deze tijdstip bekendgemaakt.”
Onderstreping onder ‘geen’ is door Stikker aangebracht.
170
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no 3727, aan DH, reuch 110, 18
juli 1950.
171
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, no. 1261/A910, bericht van consulaat
in San Fransisco (conSF)aan de ambassade te Washington D.C. (Was), 18 juli, Van Woerden. De moeite om
zich concreet uit te drukken blijkt verder uit het veelvuldig gebruik van de begrippen als: ‘men, ‘er’ en
‘vooraanstaande lieden’. Later blijkt uit de tekst dat onder ‘velen’ voornamelijk zakenlieden en leden van de
Armed Forces bedoeld werden.
172
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, no. 1261/A910, conSF aan Was, 18
juli, Van Woerden. Dit was overigens niet de enige echo: “Men begint begrip te krijgen nopens het feit dat
Nederland in Indonesië een verlichte politiek voerde en deze gebieden opvoedden tot nationale
onafhankelijkheid. ” In deze zin wordt de officiële kerndoelstelling van de ethische politiek samengevat. De
neergeslagen communistische opstand was overigens de Madioen-opstand uit 1948.
173
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, no. 1261/A910, conSF aan Was, 18
juli, Van Woerden. Tussen de regels door lijkt de consul erg enthousiast over de mogelijke terugkeer van
Nederland als aanzienlijk macht in de Pacifische regio, vooral de zinsnede dat het “nog niet te laat was” doet
iets dergelijks vermoeden. Hoe had hij zich deze comeback in de praktijk voorgesteld? Het verlies van
Nederlands-Indië blijkt voor deze diplomaat nog te vers om een heldere analyse van de werkelijke (nieuwe)
verhoudingen te hebben.
174
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, no. 1261/A910, conSF aan Was, 18
juli, Van Woerden.
175
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, no. 1278/A910, conSF aan Was, 22
juli, Van Woerden. Er is nog gepoogd de initialen van deze radiocommentator te achterhalen, maar tevergeefs.
176
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, no. 4048, Was aan conSF, 2
Augustus, Reuchlin.
177
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, no. 1261/A910, conSF aan Was, 18
juli, Van Woerden.
178
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, no. 4048, Was aan conSF, 2
Augustus, Reuchlin.
179
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, no 4230/2118, aan DH, reuch, 2
augustus 1950.
180
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, no 4272/2143, aan DH, reuch, 7
augustus 1950. De Chicago Daily Tribune kwam uit de archiefstukken van de ambassade te Washington naar
voren als de krant met het met het scherpste commentaar, maar ook andere bladen lieten zich negatief uit.
181
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, no 4272/2143, aan DH, reuch, 7
augustus 1950.
182
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no. 3974, aan DH, roij 170, 5
september 1950.
183
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no. 3909, aan DH, reuch 154, 24
augustus 1950., NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no. 3974, aan DH,
roij 170, 5 september 1950. NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no. 4324,
aan DH, roij 242, 16 oktober 1950. In de telegram van 5 september werd ook expliciet verwezen naar de eerdere
berichtgevingen van 11 augustus (impliciet) en het bericht van 24 augustus.
184
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no. 4324, aan DH, roij 242, 16
oktober 1950.
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185

NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no 4366, codtel van DH, 19
oktober 1950, verzonden ontvangen 18-10-50, Stikker onder n. 320. Stikker gebruikt in de telegram letterlijk
“opvoeren” in plaats van ‘op te voeren’.
186
Klep, Gils, Van Korea tot Kabul, 202.
187
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918. Deze ‘(press) release’ bevat weinig
informatie over de herkomst. Op het document zelf staat een stempel met daarop: “Received Oct 27 1950
Netherlands Embassy.”
188
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no 4255, codtel van DH, 9 oktober
1950, verzonden ontvangen 9-10-50. [Oorspronkelijk bericht De Voogd onder no 46.]
189
NA, AOK/AZ/KMP, inv.nr.5179, Memorandum door Dr. H.N. Boon, 3 oktober 1950., NA, AOK/AZ/KMP,
inv.nr. 3406, nota Amerikaanse ambassade gedateerd op 12 augustus 1950.
190
NA, AOK/AZ/KMP, inv.nr. 3406, nota Amerikaanse ambassade gedateerd op 12 augustus 1950.
191
NA, AOK/AZ/KMP, inv.nr.5179, Memorandum door Dr. H.N. Boon, 3 oktober 1950.
192
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no. 3628, aan DH, bal 16, 3 juli.,
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, no 1602, 5 juli, correspondentie gericht
aan tijdelijk zaagelastigde Reuchlin, 5 juli 1950, handtekening onleesbaar beginnend met een ‘K’., NA,
Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no 3753, codtel van DH, 21 juli,
verzonden ontvangen 20-7-50.
193
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, no 3889/1962, 17 juli verslag van
Reuchlin met als titel “Mobilisatie.”
194
NA, AOK/AZ/KMP, inv.nr. 5179, raming uitzendkosten.
195
NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, een aantekening van het Hoofd van
de afdeling inspectie der Rijksfinanciën, 5 september 1950.
196
Ibidem. Een aantal dagen later zou minister Stikker nog aangeven dat aangezien Nederland nog Brits
materieel had, Nederland nog via Britse ‘supply’ lijnen zou moeten worden bevoorraad, maar dat ging
uiteindelijk niet door. Zie: NA, Gezantschap/Ambassade Verenigde Staten, 2.05.75, inv.nr. 2918, ref.no 4001,
codtel aan DH, roy 179, 8 september 1950. Naast het dollartekort wilden minister-president Drees en minister
Stikker, niet al te afhankelijk worden van Amerikaanse wapenleveranties, stel je voor dat er op Nieuw-Guinea
een opstand neergeslagen moest worden met Amerikaanse wapens. Zie daarvoor: NA, Ministerraad, 2.02.05.02,
inv.nr. 394, fiche 44, ministerraadnummer 724, 28 augustus 1950.
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Appendix
A Namen
Leden Kabinet Drees/Van Schaik ( 7 augustus 1948- 15 maart 1951 ). Overgenomen van:
< http://www.minaz.nl/Onderwerpen/Ministerraad/Kabinetten_sinds_1945/Kabinet_Drees_Van_Schaik >

Ministers
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

Minister-president, minister van Algemene Zaken
dr. W. Drees (PvdA)
Minister zonder Portefeuille
mr. J.R.H. van Schaik (KVP)
Minister van Buitenlandse Zaken
mr. D.U. Stikker (VVD)
Minister van Justitie
mr. Th.R.J. Wijers (KVP), afgetreden 15 mei 1950
mr. J.H. van Maarseveen (KVP), a.i., 15 mei-10 juli 1950
mr. A.A.M. Struycken (KVP), 10 juli 1950
Minister van Binnenlandse Zaken
mr. J.H. van Maarseveen (KVP), tot 15 juni 1949
mr. J.R.H. van Schaik (KVP), a.i., 15 juni-20 sep. 1949
mr. F.G.C.J.M. Teulings (KVP), 20 sep. 1949
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
prof. mr. F.J.Th. Rutten (KVP)
Minister van Financiën
prof. mr. P. Lieftinck (PvdA)
Minister van Oorlog
mr. W.F. Schokking (CHU), afgetreden 16 okt. 1950
mr. H.L. s' Jacob (partijloos), 16 okt. 1950
Minister van Marine
mr. W.F. Schokking (CHU), a.i., definitief 14 mei 1949, afgetreden 16 okt. 1950
mr. H.L. s' Jacob (partijloos), 16 okt. 1950
Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting
mr. J. in t Veld (PvdA)
Minister van Verkeer en Waterstaat
mr. J.R.H. van Schaik (KVP), a.i., tot 1 nov. 1948
mr. D.G.W. Spitzen (partijloos), 1 nov. 1948
Minister van Economische Zaken
prof. dr. J.R.M. van Brink (KVP)
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•
•
•

•

Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
S.L. Mansholt (PvdA)
Minister van Sociale Zaken
mr. A.M. Joekes (PvdA)
Minister van Overzeese Gebiedsdelen
mr. E.M.J.A. Sassen (KVP), afgetreden 14 feb. 1949
mr. J.H. van Maarseveen (KVP), a.i., 14 febr. 1949, definitief 15 juni 1949
Minister zonder Portefeuille
mr. L. Götzen (partijloos)

Staatssecretarissen
•
•
•

•
•
•

Buitenlandse Zaken
mr. N.S. Blom (PvdA), 14 febr. 1950.
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
mr. J.M.L.Th. Cals (KVP), 15 mrt. 1950
Oorlog
mr. W.H. Fockema Andreae (VVD), 1 mei 1949-23 okt. 1950
H.C.W. Moorman (KVP), 23 okt. 1950
Marine
H.C.W. Moorman (KVP), 1 mei 1949
Economische Zaken
mr. W.C.L. van der Grinten (KVP), 25 jan. 1949
Sociale Zaken
mr. dr. A.A. van Rhijn (PvdA), 15 feb. 1950
dr. P. Muntendam (PvdA), 1 april 1950

Namen van diplomaten
(Ambassades)
Manilla
A.J.D. Steenstra Toussaint, buitengewoon gezant
Moskou
Mr. F.C.A. baron van Pallandt, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur, 29 december
1949
New Delhi
Dr. J.H. Zeeman, lid van de ambassaderaad
Ottawa
A.H.J. Lovink buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur
Washington D.C.
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Dr. J.H. van Royen, buitengewewoon en gevolmachtigd ambassadeur
Jhr. O. Reuchlin, buitengewoon gezant en gevolmachtigd. minister
C. Vreede, eerste-ambassadesecretaris

(andere diplomatieke posten)
NL Missie Japan
H. Mouw ambassadeur
VN (New York)
D. J. von Balluseck, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister, permanent
vertegenwoordiger
Mr. J.M.A.H. Luns, lid gezantschapsraad
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B primaire bronnen
Onderstaand Amerikaanse aide-mémoire (en het begeleidend schrijven) met het verzoek tot steun in de strijd in
Korea overgenomen uit:
het archief van het ministerie van Algemene Zaken, toegang 2.03.01. Inv Nr 2358

FA 1509/17
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Directie Oosten/ DOA/OP
No. 64702-5124 G. S.
Bijlage: 1
Fotonummer: 26116a

./.

’s-Gravenhage, 27 Juni 1950

Ik heb de eer U hierbij afschrift
aan te bieden van een aide-mémoire,
betreffende Korea, welke mij hedenmiddag
door de Amerikaanse Ambassadeur is overhandigd.
DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

voor de Minister
DE SECRETARIS-GENERAAL
[handtekening]

Aan Zijne Excellentie
Minister-President
te ’s-GRAVEN HAGE

64702-5124 G.S.
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SECRET

No. 26116.

AIDE-MÉMOIRE
The United States Government has requested the
American Embassy in The Hague to advise the Netherlands
Government of the following:
“North Korean forces, armed for this purpose by
Soviet Union with planes and tanks, have invaded the
Republic of Korea and captured the capital. The United
Nations Security Council has called upon invading troops
to cease hostilities and withdraw to the 38th parallel.
This has not been done, but on the contrary, invasion has
been pressed forward. The Security Council has called
upon all UN members to render UN every assistance in
execution of this resolution. In the circumstances,
the President has ordered United States air and sea
forces to give cover and support to the Republic of Korea
forces.
“Attack makes amply clear centrally directed
…. Communist
[volgende pagina]
-2-

Communist has passed beyond subversion in
seeking to conquer nations and is now resorting to armed
aggression and war. It has defied the United Nations
Security Council. In the circumstances, the Communist
occupation of Formosa would directly threaten the security
of the Pacific area and the United States Forces performing
necessary and legitimate functions in that area.
“ The President has accordingly ordered the Seventh
Fleet, which is taking necessary positions, to prevent
any attack on Formosa. He is also calling upon Chinese
Government in Formosa to cease all sea and air operations
against the mainland. The Fleet will see this is done.
The future status of Formosa must await determination
in connection with restoration of Pacific security,
peace settlement with Japan or possible UN consideration.
“The President has also directed military assistance
to the Philippines be expedited and the United States
Forces there strengthened.
“The President has similarly directed military assistance to French and associated States in Indo China
…. be expedited
[volgende pagina]
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be expedited and United States Military Mission sent to
provide close working relations with those forces.
“Since return to rule of force would have farreaching effects, all UN Members must carefully consider
consequences of latest aggression. United States Representative on Security council accordingly advising it of these
steps.
“The forgoing will be announced at approximately
12 noon EDT June 27.”

American Embassy
The Hague
June 27, 1950, 2:00 p.m.
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Hieronder volgen de VN resoluties van 25 en 27 juni, en die van 7 juli. Bron: <
http://www.un.org/documents/sc/res/1950/scres50.htm >
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Hieronder Hoofdstuk VII van het VN-Handvest.
B
ron: < http://www.un.org/aboutun/charter/index.html >

CHAPTER VII
ACTION WITH RESPECT TO THREATS TO THE PEACE, BREACHES OF
THE PEACE, AND ACTS OF AGGRESSION

Article 39
The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of
aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with
Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.

Article 40
In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the
recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to
comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be
without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly take
account of failure to comply with such provisional measures.

Article 41
The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to
give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures.
These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal,
telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.

Article 42
Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have
proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or
restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other
operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.

Article 43
1.

All Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace
and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special
agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, including rights of passage, necessary for the
purpose of maintaining international peace and security.
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2.
3.

Such agreement or agreements shall govern the numbers and types of forces, their degree of readiness
and general location, and the nature of the facilities and assistance to be provided.
The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the Security
Council. They shall be concluded between the Security Council and Members or between the Security Council
and groups of Members and shall be subject to ratification by the signatory states in accordance with their
respective constitutional processes.

Article 44
When the Security Council has decided to use force it shall, before calling upon a Member not represented on it
to provide armed forces in fulfilment of the obligations assumed under Article 43, invite that Member, if the
Member so desires, to participate in the decisions of the Security Council concerning the employment of
contingents of that Member's armed forces.

Article 45
In order to enable the United Nations to take urgent military measures, Members shall hold immediately
available national air-force contingents for combined international enforcement action. The strength and degree
of readiness of these contingents and plans for their combined action shall be determined within the limits laid
down in the special agreement or agreements referred to in Article 43, by the Security Council with the
assistance of the Military Staff Committee.

Article 46
Plans for the application of armed force shall be made by the Security Council with the assistance of the
Military Staff Committee.

Article 47
1.

2.

3.

4.

There shall be established a Military Staff Committee to advise and assist the Security Council on all
questions relating to the Security Council's military requirements for the maintenance of international peace and
security, the employment and command of forces placed at its disposal, the regulation of armaments, and
possible disarmament.
The Military Staff Committee shall consist of the Chiefs of Staff of the permanent members of the
Security Council or their representatives. Any Member of the United Nations not permanently represented on
the Committee shall be invited by the Committee to be associated with it when the efficient discharge of the
Committee's responsibilities requires the participation of that Member in its work.
The Military Staff Committee shall be responsible under the Security Council for the strategic
direction of any armed forces placed at the disposal of the Security Council. Questions relating to the command
of such forces shall be worked out subsequently.
The Military Staff Committee, with the authorization of the Security Council and after consultation
with appropriate regional agencies, may establish regional sub-committees.

Article 48
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1.

2.

The action required to carry out the decisions of the Security Council for the maintenance of
international peace and security shall be taken by all the Members of the United Nations or by some of them, as
the Security Council may determine.
Such decisions shall be carried out by the Members of the United Nations directly and through their
action in the appropriate international agencies of which they are members.

Article 49
The Members of the United Nations shall join in affording mutual assistance in carrying out the measures
decided upon by the Security Council.

Article 50
If preventive or enforcement measures against any state are taken by the Security Council, any other state,
whether a Member of the United Nations or not, which finds itself confronted with special economic problems
arising from the carrying out of those measures shall have the right to consult the Security Council with regard
to a solution of those problems.

Article 51
Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed
attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary
to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of selfdefence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and
responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems
necessary in order to maintain or restore international peace and security.

Begeleider: Drs. Christ Klep
Master: Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief
Instelling: Universiteit Utrecht

Maarten Visker, Een Wederzijdse Testcase. Het besluitvormingsproces rond het zenden 83
van grondtroepen naar het Korea-Conflict (Utrecht juni 2008)

Verklaring President Truman, 27 juni 1950
Bron: < http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/korea/large/week1/kw_27_1.htm
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Bron:
ste

Handelingen der Staten Generaal, 73 vergadering- 29 Juni 1950, vel 541, pagina 2099

Verklaring der Nederlandse Regering inzake Korea
De Nederlandse Regering heeft met bezorgdheid kennis genomen
van de aanranding van de vrede, welke enkele dagen geleden in de
vorm van een aanval op de Republiek Korea door Noord-Koreaanse
troepen is gepleegd. Het verheugt haar, dat de Veiligheidsraad zich
ter zake snel heeft beraden en zij heeft met waardering kennis genomen van de resoluties van de Veiligheidsraad van 25 en 27 Juni jl.
De Regering heeft besloten gevolg te geven aan de aanbeveling,
welke in de resolutie van 27 Juni tot de leden van de Verenigde Naties
is gericht, om bijstand aan de Republiek Korea te verlenen, met het
doel aan gewapende aanval door de strijdkrachten van NoordKorea het hoofd te bieden, en bij te dragen tot herstel van vrede en
veiligheid in het betrokken gebied.
Ten einde een doeltreffende uitvoering van de aanbeveling van de
Veiligheidsraad te bevorderen, overweegt de Nederlandse Regering
zeestrijdkrachten vrij te maken, welke zullen kunnen deelnemen aan
de noodzakelijke maatregelen in genoemd gebied.
Nauw overleg vindt plaats met Indonesië en de Beneluxpartners
over de toestand en de maatregelen, welke van de leden der
Verenigde Naties vereist,
’s-Gravenhage, 29 Juni 1950.
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Strijdtoneel Korea, uit: Klep, Gils, Van Korea tot Kabul 203
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