
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Voor Volkenbond en vrede. Nederland en het streven naar een nieuwe
wereldorde 1919-1946

van Diepen, R.C.

Publication date
1999

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Diepen, R. C. (1999). Voor Volkenbond en vrede. Nederland en het streven naar een
nieuwe wereldorde 1919-1946. [, Universiteit van Amsterdam]. Prometheus.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/voor-volkenbond-en-vrede-nederland-en-het-streven-naar-een-nieuwe-wereldorde-19191946(b555b87d-3330-491b-8ff9-25b31ab5eaad).html


I N L E I D I N G 

Op 8 januari 1918, bijna drie en een halfjaar na het uitbreken van de Grote Oorlog, 

sprak Thomas Woodrow Wilson, de achtentwintigste president van de Verenigde 

Staten, een gezamenlijke zitting van beide huizen van het Congres toe. Tijdens deze 

vergadering ontvouwde Wilson zijn befaamde Veertien Punten, veertien voorstellen 

en beginselen die het fundament van de komende vredesregeling zouden moeten 

vormen. Het laatste en tevens belangrijkste punt luidde: 'A general association of 

nations must be formed under specific covenants for the purpose of affording mu

tual guarantees of political independence and territorial integrity to great and small 

states alike'.1 Wat Wilson beoogde was de stichting van een League of Nations, een 

volkerenorganisatie die de kern zou moeten vormen van een Nieuwe Wereldorde. 

Wilson was niet de eerste die meende dat de staten zouden moeten samenwer

ken om de wereldvrede te handhaven. Sinds de Middeleeuwen hebben vele staats

lieden, wetenschappers en filosofen plannen opgesteld, die voorzagen in de stich

ting van een internationaal lichaam dat voor vreedzame betrekkingen tussen de 

staten zou moeten zorgen. In tegenstelling tot zijn voorgangers slaagde Wilson erin 

zijn ideeën in de praktijk te brengen. Mede op aandringen van de Amerikaanse 

president besloten de deelnemers aan de Vredesconferentie van Versailles tot de 

oprichting van de Volkenbond. Het lot van deze volkerenorganisatie mag bekend 

worden verondersteld. De Amerikanen traden niet toe en de landen die wel lid 

werden, waren niet bereid of in staat de doelstellingen van de Volkenbond, het 

bevorderen van de samenwerking tussen de staten en het verzekeren van de inter

nationale vrede en veiligheid, te verwezenlijken. Aldus stond de Volkenbond mach

teloos tegenover de agressie die achtereenvolgens Japan, Italië en Duitsland in de 

jaren dertig zouden ontplooien. 

De Volkenbond, die oprees uit de puinhopen van de Eerste Wereldoorlog, was 

niet in staat een tweede wereldwijde massaslachting te voorkomen. In de moderne 

geschiedschrijving stond de volkerenorganisatie er lange tijd dan ook slecht op. De 

Amerikaanse journalist Elmer Bendiner bijvoorbeeld sprak van 'de tragikomische 

geschiedenis van de Volkenbond'.2 Alhoewel sommige auteurs nog wel enige waar

dering konden opbrengen voor de activiteiten die de Volkenbond op economisch, 

sociaal en humanitair gebied heeft ontplooid, gingen de meesten er toch van uit dat 

de volkerenorganisatie als een mislukking dient te worden beschouwd.3 'All too 

often, one hears the word 'failure' associated with the League of Nations', schreef 

Vladimir Petrovsky, onder-secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), in 

1996.4 

De Volkenbond was jarenlang het voorwerp van hevige kritiek en zelfs spot. In 
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het begin van de jaren negentig leek het er even op alsof hier een einde aan zou 

komen. In de euforie die het gevolg was van de val van de Berlijnse Muur en het 

min of meer geslaagde optreden van de VN in de Golfoorlog van 1991, ontstond 

even de indruk dat er opnieuw een poging zou kunnen worden ondernomen een 

Nieuwe Wereldorde tot stand te brengen. Zo bewezen de Amerikaanse presidenten 

George Bush en Bill Clinton op zijn minst lippendienst aan het oude ideaal van 

hun voorganger. Ook onder politicologen nam de belangstelling voor de ideeën van 

Wilson toe. E.H. Carr en Hans Morgenthau, de grondleggers van het 'realisme' en 

het 'neo-realisme', hadden de denkbeelden van Wilson als 'utopisch' of 'illusionis

tisch' van de hand gewezen. Het einde van de Koude Oorlog en de desintegratie van 

de Sovjet-Unie betekenden echter een enorme uitdaging aan het adres van de epi

gonen van Carr en Morgenthau: hun paradigma's leken in één klap van hun funda

menten te zijn ontdaan. De tijd leek rijp voor een herontdekking van het 'Wilsoni-

aanse liberalisme'; het einde van de Koude Oorlog scheen het geschikte moment 

om de ideeën van Wilson alsnog in de praktijk te brengen. Elementen uit het tradi

tionele vooruitgangsgeloof die ook door Wilson waren omarmd, zoals het idee dat 

democratische staten vredelievend zijn en de gedachte dat internationale vrijhandel 

bevorderlijk is voor de wereldvrede, raakten weer in zwang. Wilson, die lange tijd 

was afgeschilderd als een mislukkeling of een wereldvreemde dromer, werd nu 

door sommigen beschouwd als een visionair.5 Het einde van de Koude Oorlog had 

tevens tot gevolg dat de belangstelling voor internationale organisaties toenam. 

Sommige politicologen meenden zelfs dat de tijd rijp was voor het creëren van een 

nieuwe collectieve veiligheidsorganisatie. 

Alhoewel de uitdrukking 'collectieve veiligheid' pas in het begin van de jaren 

dertig in gebruik raakte, zijn de meeste waarnemers het er wel over eens dat Wilson 

de Volkenbond als een collectieve veiligheidsorganisatie beschouwde. Aangezien 

na de val van de Berlijnse Muur elementen uit het liberale vooruitgangsgeloof weer 

populair werden, is het niet zo verwonderlijk dat ook het begrip 'collectieve veilig

heid' een comeback maakte. Het optreden van de VN in de Golfoorlog werd voorge

steld als een veelbelovend teken dat deze collectieve veiligheid tot de reële mogelijk

heden behoorde.7 De hoop ontstond dat dankzij het verdwijnen van de oude tegen

stellingen tussen de grote mogendheden, de rol van de VN op het internationale 

toneel zou kunnen worden vergroot. Andere aanhangers van de collectieve veilig-

heidsgedachte pleitten ervoor dat de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking 

in Europa (OVSE) tot een regionale collectieve veiligheidsorganisatie zou worden 

getransformeerd.9 Sommigen meenden zelfs dat de Noord-Atlantische Verdragsor

ganisatie (NAVO) zich tot een collectieve veiligheidsorganisatie conform hoofdstuk 

vi 11 van het Handvest van de VN ZOU moeten omvormen. Dit zou betekenen dat de 

leden van het voormalige Warschau Pact, inclusief Rusland, uiteindelijk tot de 

NAVO zouden moeten toetreden.10 

Het zou overigens een misvatting zijn te denken dat de term 'collectieve veilig

heid' na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog helemaal uit het internationale 

spraakgebruik was verdwenen. Zoals de Amerikaanse politicoloog Inis L. Claude 



schreef: 'If the movement for international organization in the twentieth century 

can be said to have a preoccupation, a dominant purpose, a supreme ideal, it is 

clear that the achievement of collective security answers that description.'" De 

moeilijkheid is echter dat de term 'collectieve veiligheid' een bijna mythische lading 

heeft gekregen. De uitdrukking is een 'container-begrip' geworden, een term waar

aan vrijwel iedere gebruiker een andere betekenis hecht. Dat de 'mythe van de 

collectieve veiligheid' ook lang na de ondergang van de Volkenbond bleef voortle

ven, blijkt uit het feit dat zelfs de NAVO weleens als een collectieve veiligheidsorga

nisatie is gekwalificeerd.12 De vroegere Amerikaanse minister van Defensie Dean 

Rusk ging zelfs nog een stap verder toen hij beweerde dat de Verenigde Staten in 

Vietnam hadden ingegrepen omdat zij streefden naar 'collectieve veiligheid'.'3 

Veel van de misverstanden betreffende de werkelijke betekenis van de uitdruk

king 'collectieve veiligheid', zijn te wijten aan een gebrek aan kennis van of inzicht 

in de bedoelingen van Wilson. Claude meent dat er sinds het ontstaan van het mo

derne statenstelsel ruwweg drie verschillende opvattingen bestaan over de wijze 

waarop de orde binnen het stelsel moet worden gehandhaafd. Sommigen willen 

vasthouden aan het huidige statenstelsel, dat bestaat uit onafhankelijke staten die 

streven naar machtsevenwicht. Een enkeling wil het bestaande statenstelsel hele

maal afschaffen en het vervangen door een wereldregering, een Leviathan. Wilson 

streefde volgens Claude naar een menging tussen beide vormen van machtsorde-

ning. Alhoewel de president wilde vasthouden aan het uitgangspunt dat het staten

stelsel zou bestaan uit soevereine staten, meende hij dat er een revolutionaire ver

andering zou moeten worden aangebracht in de wijze waarop deze staten hun 

onderlinge betrekkingen onderhielden.'4 De internationale betrekkingen zouden 

volgens Wilson moeten worden gebaseerd op liberale beginselen als rechtvaardig

heid, democratie, nationale zelfbeschikking, vrij verkeer van goederen en respect 

voor het recht. Verder zouden alle staten zich moeten aansluiten bij de Volkenbond, 

die zoals gezegd voor wereldwijde collectieve veiligheid zou zorgen. Hierdoor zou 

er een einde komen aan het volgens Wilson immorele streven naar evenwicht tus

sen de mogendheden; in plaats daarvan zouden alle staten gezamenlijk een 

'machtsgemeenschap' vormen.'5 Wat Wilson in feite beoogde was het verwezenlij

ken van een droom die al sinds de Verlichting werd gekoesterd: een einde maken 

aan de oude 'internationale anarchie' en de vorming van een echte gemeenschap 

van staten.'6 Voor Wilson, die niet alleen een liberale vooruitgangsdenker maar ook 

een presbyteriaan was, was de stichting van een Volkenbond een door de Voorzie

nigheid opgelegde missie.'7 

Zoals gezegd is de uitdrukking 'collectieve veiligheid' op zichzelf nogal vaag en 

vatbaar voor vele interpretaties. Een bruikbare definitie van het begrip wordt echter 

geleverd door Hedley Bull: 'The principle of collective security implies that interna

tional order should not rest on a balance of power, but on a preponderance of 

power wielded by a combination of states acting as the agents of international 

society as a whole that will deter challenges to the system or deal with them if they 

occur."8 Het voornaamste doel van een collectief veiligheidsstelsel is het voor-
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komen dat de internationale status quo op gewelddadige wijze wordt aangetast. Een 

dergelijk stelsel kent een drietal uitgangspunten.'9 In de eerste plaats moeten de 

deelnemers het gebruik van geweld als middel om de status quo te wijzigen, afzwe

ren; dit betekent dat alle internationale geschillen op vreedzame wijze moeten wor

den beslecht. Ten tweede wordt van staten die deelnemen aan een collectief veilig-

heidsstelsel verwacht dat zij solidair zijn met de andere deelnemers. De leden van 

een collectieve veiligheidsorganisatie moeten uitgaan van de gedachte dat zij één 

grote gemeenschap van onderling afhankelijke staten vormen, die alle hetzelfde 

belang hebben, namelijk de handhaving van de internationale status quo. Het lid

maatschap van een collectieve veiligheidsorganisatie vereist dat de leden elkaar te 

hulp komen wanneer zij worden aangevallen door een staat die de internationale 

orde wil verstoren. De lidstaten moeten de verplichting tot het verlenen van bij

stand van tevoren op zich nemen, zonder dat zij er zeker van zijn of zij ooit aan 

deze verplichting zullen moeten voldoen. Verder moesten de staten zich verplichten 

automatisch ieder slachtoffer van agressie te hulp te komen tegen iedere agressor, 

zonder dat zij hierbij rekening mogen houden met factoren als hun geografische 

ligging ten opzichte van beide staten of de aard van de betrekkingen die zij met hen 

onderhouden. De leden van een collectieve veiligheidsorganisatie zullen zich bereid 

moeten tonen hun directe en concrete nationale belangen op te offeren ten behoeve 

van het indirecte en abstracte algemene belang, omdat zij ervan uit moeten gaan 

dat iedere bedreiging van de internationale orde een aantasting van hun eigen vei

ligheid betekent.20 De staten verliezen dus het recht zelf te bepalen wat zij zullen 

doen indien er een oorlog uitbreekt. Vrede en veiligheid dienen ondeelbaar te zijn. 

Binnen een collectief veiligheidsstelsel zijn lokale oorlogen in feite uitgesloten. 

Mocht er zich immers een geval van agressie voordoen, dan zijn de andere deelne

mers aan het stelsel verplicht het slachtoffer van deze agressie te hulp te komen. 

In dat geval zal de lokale oorlog zich binnen korte tijd tot een algemene oorlog 

ontwikkelen. Het parool van een collectieve veiligheidsorganisatie is eigenlijk het

zelfde als dat van de Drie Musketiers: 'één voor allen, allen voor één'.21 

Het eerste doel van een collectief veiligheidsstelsel is potentiële agressors ervan 

te weerhouden geweld te gebruiken om de bestaande orde te wijzigen. Zij weten 

immers bij voorbaat dat indien zij toch hun toevlucht tot geweld zullen nemen, zij 

zullen worden geconfronteerd met een enorme coalitie, bestaande uit alle andere 

deelnemers aan het stelsel. Indien er sprake is van agressie moet de coalitie van alle 

staten min één in staat worden geacht de onverlaat tot de orde te roepen. Dit bete

kent overigens dat iedere deelnemer aan een collectief veiligheidsstelsel, hoe groot 

en machtig ook, tot op zekere hoogte kwetsbaar moet zijn voor economische of 

militaire sancties. Van essentieel belang voor het functioneren van een collectief 

veiligheidsstelsel is verder, dat alle deelnemers het erover eens zijn dat in geval van 

een oorlog één van de strijdende partijen als de agressor dient te worden be

schouwd. Verder moeten alle leden van een collectieve veiligheidsorganisatie bereid 

zijn grote offers te brengen ten bate van de handhaving van de status quo. Deze 

offers zijn in de eerste plaats van economische aard, maar sommige theoretici gaan 
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ervan uit dat economische sancties niet altijd afdoende zullen zijn om een agressor 

tot de orde te roepen. De deelnemers aan een collectief veiligheidsstelsel zullen 

volgens hen bereid moeten zijn zonodig militairen in te zetten om een slachtoffer 

van agressie te hulp te komen. Hoe dan ook: binnen een stelsel van collectieve 

veiligheid heeft geen enkele staat het recht op neutraliteit of afzijdigheid. Iedere 

deelnemer aan het stelsel heeft immers de plicht een slachtoffer van agressie eco

nomische dan wel militaire bijstand te verlenen.22 

Het derde uitgangspunt van een collectief veiligheidsstelsel is dat de deelnemers 

erop vertrouwen dat de anderen aan hun verplichtingen zullen voldoen. Indien dit 

onderlinge vertrouwen niet bestaat, zal het stelsel niet functioneren, zo menen veel 

theoretici. Een complicerende factor is uiteraard dat het collectieve veiligheidsstel

sel alleen kan werken als de deelnemers op de doeltreffendheid ervan kunnen ver

trouwen, ook als het stelsel zijn doeltreffendheid nog niet heeft bewezen.23 

Er bestaan zekere overeenkomsten tussen een alliantie als de NAVO en een col

lectieve veiligheidsorganisatie. Immers, ook een lid van de NAVO dient van tevoren 

de verplichting op zich te nemen de andere leden bijstand te verlenen indien zij 

worden aangevallen. Een lid van de NAVO verliest dus, evenals een lidstaat van een 

collectieve veiligheidsorganisatie, het recht op onvoorspelbaar gedrag en raakt be

langrijke beslissingsbevoegdheden kwijt. Verder is ook de NAVO gebaseerd op het 

principe van afschrikking. Gezien deze overeenkomsten zijn sommige waarnemers 

van mening dat 'collectieve veiligheid' slechts een rationalisering van het streven 

naar machtsevenwicht betekent. Zo stelde de Brit Sir Arthur Salter, voormalig 

hoofd van de Financiële Afdeling van het Secretariaat van de Volkenbond, in 1939 

vast: 'If the League of Nations is a potential alliance, it is essentially an alliance 

against the unknown enemy.'24 Er bestaan echter ook grote verschillen tussen een 

alliantie en een collectieve veiligheidsorganisatie. Een alliantie keert zich doorgaans 

impliciet of expliciet tegen bepaalde buitenstaanders. Een collectieve veiligheidsor

ganisatie mag dit niet doen; zij is immers bedoeld als een alternatief voor een sta-

tenstelsel gebaseerd op machtsevenwicht. Vandaar dat een 'ideale' collectieve veilig

heidsorganisatie een universeel karakter moet dragen. Dat wil zeggen: iedere mo

gendheid die in staat moet worden geacht de internationale orde te bedreigen, dient 

lid van een dergelijke organisatie te zijn. Een universele collectieve veiligheidsorga

nisatie kan uiteraard geen onderscheid maken tussen leden en buitenstaanders. 

Binnen een collectief veiligheidsstelsel worden eigenlijk alle deelnemers als poten

tiële agressors beschouwd.25 Men zou een collectieve veiligheidsorganisatie dan ook 

kunnen kwalificeren als een 'verbond van allen tegen allen'. De coalitie van alle 

staten min één mag overigens alleen op ad-/xoc-basis tot stand komen, dat wil zeg

gen op het moment waarop er daadwerkelijk sprake is van agressie. Dit houdt ook 

in dat een collectieve veiligheidsorganisatie nog niet mag ingrijpen indien een staat 

zich 'slechts' op agressie voorbereidt.2 

Het lijkt voor de hand te liggen dat het idee van Wilson om een vreedzame wereld

orde te stichten op basis van het beginsel van collectieve veiligheid, in het Neder-
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land van na de Eerste Wereldoorlog op gejuich werd onthaald. Immers, Nederland 

was ook toen al 'in eigen ogen wereldberoemd als vredelievende natie'.27 Daarnaast 

lieten in de eerste decennia van deze eeuw veel Nederlanders zich erop voorstaan 

dat hun land de bakermat van het volkenrecht was. Nederland was tenslotte het 

land van de Vredesconferenties van 1899 en 1907, van het Vredespaleis en van het 

I nternationaal Hof van Arbitrage. Bovendien had het vooraanstaande volkenrechts

geleerden voortgebracht als Hugo de Groot (Grotius) en T.M.C. Asser. Of Neder

land de reputatie van 'kampioen van het internationaal recht' waarop sommigen 

aanspraak maakten nu werkelijk verdiende, zal vooralsnog in het midden worden 

gelaten. Feit is dat de gedachte van Wilson dat staten het recht en zelfs de plicht 

hebben gezamenlijk tegen verstoorders van de internationale orde op te treden in 

Nederland al eerder was omarmd, zowel door Hugo de Groot als door één van zijn 

grootste bewonderaars, de Leidse volkenrechtsgeleerde prof. Cornelis vanVollenho-

ven. Het feit dat Van Vollenhoven al in 1910 het plan lanceerde een internationale 

politievloot in het leven te roepen, vormde voor Claude zelfs aanleiding hem als een 

directe voorganger van Wilson te kwalificeren.2 

Er is nog een andere rechtvaardiging voor de veronderstelling dat de ideeën van 

Wilson grote weerklank vonden in het Nederland van het Interbellum. Auteurs als 

J.C. Boogman, J.J.C. Voorhoeve, J.L. Heldringen Paul Scheffer menen dat het bui

tenlands beleid van Nederland al sinds het ontstaan van de Republiek wordt ge

kleurd door bepaalde 'tradities' of 'constanten'. Als dergelijke 'constanten' worden 

doorgaans genoemd fenomenen als internationalisme, idealisme, pacifisme, mora

lisme, messianisme en legalisme.29 Scheffer bijvoorbeeld meent dat Nederland 

sinds jaar en dag streeft naar internationale vrijhandel, een internationale rechtsor

de en een algemeen aanvaarde internationale moraal. 'Dooreen netwerk van econo

mische afhankelijkheden, rechtsordening en ethische codes te realiseren hoopt 

men de internationale betrekkingen langzaam aan het domein van de machtspoli

tiek te laten ontsnappen', aldus Scheffer.30 

Boogman, Voorhoeve, Heldring en Scheffer zijn van mening dat idealisme, in

ternationalisme en legalisme niet de enige 'tradities' van het buitenlands beleid van 

Nederland zijn. Zij wijzen erop dat na het definitieve uiteenvallen van het Verenigd 

Koninkrijk in 1839, onthouding en neutraliteit de 

voornaamste wachtwoorden werden. Nederland hield zich bezig met binnenlandse 

kwesties, koloniale zaken en internationale handel. Het gevolg hiervan was dat veel 

Nederlanders een zeker superioriteitsgevoel ontwikkelden; zij begonnen op mora

listische wijze neer te kijken op 'de grove machtspolitiek van de grote mogendhe

den'. Dit politieke moralisme werd nog bevorderd door religieuze invloeden, in het 

bijzonder die van het calvinisme. Vooral tegen het einde van de eeuw leidde de 

opkomst van het nationalisme tot een neiging tot idealisering van de Nederlandse 

positie en het opvijzelen ervan tot een haast gewijde ideologie. De neutraliteitspoli

tiek, die aanvankelijk uit zuiver realistische overwegingen werd gevoerd, kreeg een 

sterk ideologisch aspect: de Nederlandse neutraliteit kreeg steeds meer het karakter 

van een 'heilig dogma'. Nederland had gezien zijn strategische ligging de verheven 
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taak het Europese evenwicht te handhaven. Ook het streven naar een juridische 

ordening van de internationale betrekkingen kreeg rond 1900 een sterk ideologisch 

karakter. Was het Nederlandse legalisme oorspronkelijk een middel om de nationa

le belangen te bevorderen, rond de eeuwwisseling werd het steeds meer als een 

doel op zichzelf beschouwd. Nederland ging zich de rol van 'Gidsland' toebedelen, 

een internationale Jeanne d'Arc die tot taak had de wereld voor te gaan bij de stich

ting van een internationale rechtsorde.3 ' 

Tot slot zou men kunnen denken dat het Nederland van 1919 met geestdrift op 

Wilsons plannen reageerde omdat het als kleine mogendheid voordelen zag in het 

lidmaatschap van een collectieve veiligheidsorganisatie. Het streven van Wilson 

naar een 'nieuwe internationale politiek' was mede het resultaat van zijn overtui

ging, dat in het vooroorlogse statenstelsel de belangen van kleine staten onderge

schikt waren aan die van de grote mogendheden. Door de stichting van een collec

tief veiligheidsstelsel zouden de kleine staten worden bevrijd uit de benarde positie 

die zij voorheen hadden ingenomen, te weten die van pionnen in het diplomatieke 

schaakspel van de grote mogendheden, zo meende Wilson.32 Het lijkt erop alsof 

Nederland groot belang had bij deelname aan het door Wilson beoogde collectieve 

veiligheidsstelsel.Tenslotte was Nederland een klein en zwak land, gelegen aan de 

monding van drie belangrijke rivieren en omringd door grote mogendheden. Daar

naast bezat Nederland uitgestrekte en rijke koloniën in het Verre Oosten, die het 

echter zelf niet kon verdedigen. 

Kortom: het lijkt voor de hand te liggen dat Nederland met enthousiasme toetrad 

tot Wilsons schepping, de Volkenbond. Zo eenvoudig ligt de zaak echter niet. Som

mige auteurs zetten hun vraagtekens bij de gedachte dat het buitenlands beleid van 

Nederland vóór 1914 werd beheerst door legalisme en een afkeer van machtspoli

tiek. H.A. Schaper bijvoorbeeld wijst erop dat Nederland in de negentiende eeuw 

juist profiteerde van het feit dat de grote mogendheden naar machtsevenwicht 

streefden. De Nederlandse beleidsmakers gingen er van uit dat hun land een essen

tiële rol te spelen had bij de handhaving van dit machtsevenwicht. Geen van de 

omringende grote mogendheden kon het zich immers veroorloven dat Nederland 

door één van de andere zou worden ingepalmd. Nederland kon zich afzijdig hou

den van het internationale gewoel, omdat het in geval van een aanval altijd op hulp 

zou kunnen rekenen. Dit hield in dat het land in geval van een oorlog tussen de 

grote mogendheden neutraal zou kunnen blijven tot het moment waarop zijn neu

traliteit daadwerkelijk zou worden geschonden. Schaper meent dan ook dat de 

voornaamste Nederlandse beleidsmakers helemaal geen afkeer hadden van machts

politiek. Integendeel: het feit dat de grote mogendheden streefden naar het behoud 

van het machtsevenwicht, werd door hen gezien als een essentiële voorwaarde voor 

de handhaving van de Nederlandse zelfstandigheid.33 

De meeste auteurs zijn het met Schaper eens dat Nederland er vóór 1914 vooral 

naar streefde zich afzijdig te houden van de grote internationale politiek. De histori

cus H.J.G. Beunders meent dat dit streven na 1918 niet was verdwenen. Integen

deel: het feit dat Nederland de ramp van de Eerste Wereldoorlog bespaard was ge-
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bleven, had in de ogen van velen de wijsheid van de 'traditionele' afzijdigheidspoli-

tiek alleen maar bevestigd.34 Het voeren van een dergelijk beleid leek echter moei

lijkverenigbaar met het lidmaatschap van een collectieve veiligheidsorganisatie. Als 

lid van de Volkenbond zou ook Nederland immers 'zijns broeders hoeder' moeten 

zijn. Het principe van de 'ondeelbare vrede' waarop de Volkenbond rustte, was 

moeilijk te combineren met de gedachte dat Nederland in geval van oorlog zelf kon 

bepalen welke houding het aan zou nemen. Zo ging Wilson ervan uit dat het lid

maatschap van de Volkenbond niet was te verenigen met neutraliteit.35 Ook een 

land als Nederland zou zich solidair moeten tonen met een slachtoffer van agressie 

en deze te hulp moeten komen. De voornaamste vraag waar het in deze studie om 

draait is hoe Nederland zijn streven in de internationale betrekkingen eendree rider 

te blijven, wist te combineren met het lidmaatschap van de Volkenbond. 

De Volkenbond was bedoeld als de eerste collectieve veiligheidsorganisatie in de 

wereldgeschiedenis. De activiteiten van deze organisatie beperkten zich echter niet 

tot het terrein van de internationale vrede en veiligheid. Evenals de VN hield de 

Volkenbond zich bezig met zeer uiteenlopende aspecten van het statenverkeer, van 

de bescherming van ethnische minderheden, het bestuur over mandaatgebieden 

en de opvang van vluchtelingen tot en met de bestrijding van de handel in opium, 

pornografische lectuur en blanke slavinnen. Verder werden er onder de auspiciën 

van de Volkenbond enkele conferenties georganiseerd over de internationale sa

menwerking op economisch gebied, een onderwerp dat juist voor een land als Ne

derland van uitermate groot belang was. Nederland speelde een actieve rol op deze 

bijeenkomsten; zo dankte de Nederlandse politicus Hendrikus Colijn zijn internati

onale reputatie voor een groot deel aan zijn optreden tijdens de economische confe

renties die in 1927 en 1933 door de Volkenbond werden georganiseerd.36 Deze 

studie gaat echter vooral over de Nederlandse houding ten aanzien van de voor

naamste doelstelling van de Volkenbond, te weten het handhaven van de wereldvre

de door middel van het creëren van een collectief veiligheidsstelsel. De thema's die 

in deze studie worden behandeld hebben dan ook betrekking op veiligheids- en 

ontwapeningsvraagstukken. De opvattingen van Nederland ten aanzien van de 

internationale samenwerking op financieel-economisch gebied worden in deze 

studie zeker niet verwaarloosd, maar zullen in meer algemene zin aan de orde 

komen. 

Nederland behoorde tot de staten die van begin af aan lid waren van de Volken

bond; het land bleef lid van deze volkerenorganisatie tot haar ontbinding in 1946. 

Desondanks is er in de historiografie over de Nederlandse buitenlandse politiek 

weinig aandacht aan de Volkenbond besteed. Dit is op zichzelf niet zo verwonder

lijk als men bedenkt, dat deze geschiedschrijving grotendeels in het teken heeft 

gestaan van 'het trauma van de nederlaag' van mei 1940 . v Het tijdvak 1919-1939 

wordt doorgaans gezien als - letterlijk - het 'voorspel' tot de Tweede Wereldoorlog; 

het wordt dan ook lang niet altijd op zijn eigen merites beoordeeld.'8 De afgelopen 

decennia zijn er in Nederland enkele dissertaties verschenen over de Volkenbond, 
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maar deze werken gaan niet in de eerste plaats over veiligheidsvraagstukken.39 In 

een aantal andere boeken en artikelen wordt wel aandacht besteed aan de Neder

landse houding ten aanzien van de collectieve veiligheid, maar het ontbrak tot nu 

toe aan een synthese.40 Ook zijn er nauwelijks pogingen gedaan te analyseren wel

ke gevolgen het lidmaatschap van de Volkenbond nu voor het buitenlands beleid 

van Nederland heeft gehad. De meeste auteurs lijken ervan uit te gaan dat er na 

1920 wat de inhoud van het beleid betreft eigenlijk weinig veranderde. Zij menen 

dat er hoogstens een wijziging in het vocabulair optrad, omdat er werd gesproken 

van een 'zelfstandigheidspolitiek' in plaats van een 'neutraliteitspolitiek'. Zo kwali

ficeert Voorhoeve het verschil tussen het buitenlands beleid van voor en dat van na 

1920 als 'academisch'.41 

Het feit dat er geen goede studie over het Nederlandse Volkenbondsbeleid be

staat, betekent een belangrijke lacune in de geschiedschrijving over het buitenlands 

beleid van Nederland. Een studie naar het Nederlandse beleid ten aanzien van het 

collectieve veiligheidsstelsel dat de Volkenbond in het leven wilde roepen, lijkt des 

te interessanter omdat het jaar 1919 een even belangrijk keerpunt in de geschiede

nis vormde als 'het wonderjaar' 1989.42 De oude wereldorde, die gebaseerd was op 

het evenwicht tussen de machtsblokken, was ingestort; chaos, verwarring en onze

kerheid waren het gevolg. Niemand zal ontkennen dat de val van de Berlijnse Muur 

en de daaropvolgende implosie van het Sovjet-rijk, vergelijkbare gevolgen hebben 

gehad. De oprichting van de Volkenbond was een poging op de puinhopen van de 

oude wereldorde een nieuw en, naar gehoopt werd, beter bouwwerk op te trekken. 

Zoals gezegd gingen er na 1989 stemmen op om de experimenten van 1919-1920 

en 1944-1945 te herhalen. Ook in Nederland waren er korte tijd hoge verwachtin

gen van de rol die de VN in de wereld na de Koude Oorlog zouden kunnen spelen.43 

Overschatting van de mogelijkheden van de VN een Nieuwe Wereldorde tot stand 

te brengen, en overschatting van de mogelijkheid van Nederland hierbij een rol te 

spelen, leidden tot het Nederlandse aanbod troepen naar de 'safe haven' Srebrenica 

te sturen.44 Het Nederlandse enthousiasme voor de VN kreeg in de zomer van 1995 

echter een gevoelige klap; ook het Nederlandse zelfbeeld werd flink aangetast. Mi

nister van Defensie Voorhoeve, die door het kamerlid Eimert van Middelkoop (Ge

reformeerd-Politiek Verbond) met Woodrow Wilson werd vergeleken, was niet de 

enige Nederlander die door de gebeurtenissen in en rond Srebrenica voor de eerste 

maal met de rauwe internationale werkelijkheid werd geconfronteerd.45 

Een andere reden waarom een studie naar de rol van de Volkenbond nuttig lijkt, 

is dat ook in Nederland het begrip 'collectieve veiligheid' een opmerkelijke come

back heeft gemaakt. Voorstanders van de uitbreiding van de NAVO menen dat deze 

alliantie zich moet ontwikkelen tot een collectieve veiligheidsorganisatie. Voor de 

tegenstanders van die uitbreiding vormt deze gedachte juist een schrikbeeld. Dege

nen die zich tegen het NAVO-lidmaatschap van Tsjechië, Polen en Hongarije keer

den, deden dit onder andere met het argument dat de NAVO geen 'vrijblijvende 

collectieve veiligheidsorganisatie' zou mogen worden. 'Europa heeft geen behoefte 

aan een tweede OVSE of een nieuwe Volkenbond', zo heette het.4 De huidige dis-
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cussies over het begrip 'collectieve veiligheid' verdienen vanwege de historische 

dimensie zeker enige toelichting vanuit het verleden. Sommige van de huidige 

internationale vraagstukken dragen immers hetzelfde karakter als de problemen 

van de jaren twintig en dertig. Sterker nog: soms zijn het eigenlijk dezelfde vraag

stukken, die tijdens de Koude Oorlog ondergesneeuwd waren geraakt maar dankzij 

de inmiddels ingetreden dooi weer aan het licht zijn getreden. Ook kennen veel van 

de huidige moeilijkheden op de Balkan hun wortels in de vredesconferenties van 

1919. In de jaren twintig en dertig werd geprobeerd een collectief veiligheidsstelsel 

in het leven te roepen, met als doel de internationale chaos te bezweren en een 

zekere mate van stabiliteit in de wereld in het algemeen en Europa in het bijzonder 

te creëren. Interessant lijkt het te onderzoeken hoe er in Nederland op die poging 

gereageerd werd, en in welke mate Nederland in de jaren 1919-1939 bereid was een 

bijdrage te leveren aan het creëren van een stabiele en vreedzame wereldorde. 


