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Extra informatie bij het artikel  ‘De Verenigde Naties als reddingsboei voor het Korps Mariniers’ van 
drs. R. van Gils, Marineblad nr. 8 2013

Een VN-leger?
In de herfst van 1944 kwamen de belangrijkste geallieerde 
mogendheden, China, Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie en de 
Verenigde Staten, bijeen in Dumbarton Oaks, een landhuis 
nabij Washington DC, om te praten over de oprichting van een 
wereldorganisatie, die we kennen als de Verenigde Naties. Het 
voorkomen van oorlogen was de belangrijkste taak voor de VN. 
Daartoe, zo was het idee, moesten landen op permanente basis 
troepen ter beschikking stellen aan de wereldorganisatie. De 
geallieerde landen waren collectief van mening dat een (semi-)
permanente troepenmacht in dienst van de VN een substantiële 
verbetering was in vergelijking met de Volkenbond, die voor 
de Tweede Wereldoorlog een gelijksoortige rol op het gebied 
van vrede en veiligheid had moeten vervullen. De ideeën die in 
Dumbarton Oaks ter tafel waren gebracht werden in juni 1945 
vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties.

Het ontstaan van de stand by-forces 
van de Verenigde Naties 

Al snel werd duidelijk dat de VN op veiligheidsgebied een vrijwel 
machteloze organisatie zou zijn. De optimistische stemming 
van 1944 werd ingehaald door de ontluikende Koude Oorlog. 
De permanente leden van de Veiligheidsraad waren, alle goede 
bedoelingen ten spijt, niet bereid tot collectieve actie op het 
gebied van vrede en veiligheid. Zij maakten zich meer zorgen 
over het controleren van hun invloedssferen. De inperking van 
het communisme werd de focus van de Verenigde Staten, terwijl 
Europa gevangen zat in de patstelling tussen Oost en West 
langs het ‘IJzeren Gordijn.’ De belangrijkste overweging voor 
de Sovjet-Unie om zich te verzetten tegen een VN-leger was de 
angst dat de Verenigde Staten de internationale troepenmacht 
zou gebruiken om haar eigen ‘imperialistische’ doelen te 
verwezenlijken.1 Het Military Staff Committee, bestaande 
uit vertegenwoordigers van de vijf permanente leden van de 
Veiligheidsraad en volgens het Handvest voorbestemd om een 
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indrukwekkende geallieerde strijdmacht te leiden, viel binnen 
enkele jaren ten prooi aan een eigenaardig vergaderritueel. De 
leden van het comité kwamen elke twee weken bijeen om het 
tijdstip van de volgende vergadering vast te stellen.
De opeenvolgende secretarissen-generaal zochten en marge 
van de Oost-Westconfrontatie naar mogelijkheden om de VN 
toch een rol van betekenis te laten spelen met betrekking tot het 
handhaven van vrede en veiligheid in de wereld. Formeel waren 
veiligheidszaken immers voorbehouden aan de Veiligheidsraad. 
De Noor Trygve Lie, de eerste secretaris-generaal, kwam in 1948 
met het voorstel een United Naties guard force in het leven te 
roepen. Deze eenheid was anders dan de beoogde ‘staande’ 
VN-strijdmacht niet bedoeld voor vredesafdwingende taken, 
maar voor bewakings- en politietaken, en het handhaven van 
bestandsovereenkomsten, Peacekeeping dus. In zijn biografie 
schrijft Trygve Lie dat zo’n guard force in Indonesië en Palestina 
onnodig verlies van levens met succes zou hebben voorkomen.2

Slechts weinig VN-lidstaten waren enthousiast over het 
‘ambitieuze’ voorstel van de secretaris-generaal. Die zag zich dan 
ook gedwongen het voorstel zodanig af te zwakken dat feitelijk 
weinig tot niets overbleef van zijn oorspronkelijke plan. De 
idee van een staand VN-leger was op sterven na dood. Althans 
zo leek het. De oorlog in Korea  in 1950 zou echter de hoop 
op de vorming van een VN-leger kortstondig doen herleven. 
De Noord-Koreaanse aanval luidde de eerste – en enige – 
vredesafdwingende VN-operatie tijdens de Koude Oorlog in. Op 
het moment dat Noord-Koreaanse troepen de grens met Zuid-
Korea overschreden boycotte de Sovjet-Unie de vergaderingen 
van de VN, waardoor Amerika in staat was Noord-Korea als 
agressor te laten veroordelen. Na terugkeer van de Sovjets 
in de Veiligheidsraad werd ieder voorstel m.b.t. de oorlog in 
Korea door hen afgekeurd. De VS kozen daarom voor een 
alternatieve route, namelijk die via de Algemene Vergadering, 
het ‘VN-parlement’ waarin de westerse staten toen nog een 
overwicht hadden. Het Handvest bepaalde dat de Algemene 
Vergadering alle belangrijke zaken van oorlog en vrede aan 
de Veiligheidsraad zou overlaten. De Amerikanen probeerden 
deze bepaling te omzeilen. Ze stelden voor om in gevallen 
waarin de Veiligheidsraad door veto’s verlamd raakte, zoals nu 
tijdens de Koreacrisis, de Algemene Vergadering als alternatief 
veiligheidsorgaan te laten opereren. Dit voorstel, de Uniting for 
Peace-resolutie, werd op 3 november 1950 door de Algemene 
Vergadering goedgekeurd. In deze resolutie werden de lidstaten 
opgeroepen om voor de VN goed getrainde strijdkrachten 
achter de hand te houden. Hierop aanhakend stelde Lie voor 
om een vrijwilligerslegioen op te doen richten. Het was de 
opvolger van Lie, de Zweedse diplomaat Dag Hammarskjöld 
die in 1954 besloot dit idee in de ijskast te zetten. Hij wist zich 
niet verzekerd van voldoende steun om hiervoor de handen op 
elkaar te krijgen.

UNEF
Twee jaar later besloot Hammarskjöld nogmaals de temperatuur 
van het badwater te testen.3 In juli 1956 nationaliseerde de 
Egyptische president Nasser het Suezkanaal. Frankrijk en 
Groot-Brittannië reageerden met een militaire interventie. 
Vrijwel gelijktijdig voerde Israël een aanval op Egypte uit. De 
VN, de VS en de Sovjet-Unie veroordeelden deze acties in felle 
bewoordingen. Ditmaal waren het Frankrijk en Groot-Brittannië 
die in een oplossing binnen de Veiligheidsraad blokkeerden. De 
raad verwees daarom de afhandeling van de crisis door naar 

de Algemene Vergadering om zo de Franse  en Britse veto’s te 
vermijden. De Algemene Vergadering verleende de secretaris-
generaal op basis van de Uniting for Peace-resolutie het 
mandaat om een vredesmacht langs het Suez-kanaal in te stellen 
(UNEF-I).

Hammarskjöld had een vredesmacht als UNEF het liefst 
permanent tot zijn beschikking, zodat hij in de toekomst niet 
langer hoefde te leuren om troepen in crisissituaties. Omdat niet 
alle permanente Veiligheidsraadsleden automatisch voor waren, 
moest hij behoedzaam te werk gaan. Hij gaf daarom opdracht 
tot een studie naar de organisatie en taken van UNEF-I en de 
in 1958 opgerichte United Nations Observer Group in Lebanon 
(UNOGIL). Peacekeeping zou alleen geloofwaardig en snel 
uitvoerbaar zijn, zo adviseerde de secretaris-generaal, als een 
poule van United Nations stand-by peacekeeping forces werd 
gevormd. Dit idee vond in brede kring weerklank. <
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