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DE TOETREDING TOT DE VOLKENBOND 

I918-I92O 

De oprichting van de Volkenbond in 1919 was een unieke gebeurtenis in de wereld

geschiedenis. De gedachte dat de staten zouden moeten samenwerken om de on

derlinge vrede te handhaven is weliswaar al eeuwenoud, maar het idee was nooit 

eerder in de praktijk gebracht; de Volkenbond kende dus geen echte voorlopers. De 

internationale samenwerking van vóór 1914 beperkte zich tot het technische en het 

juridische terrein. ' Wat dit laatste betreft zijn uiteraard vooral de Haagse Vredescon-

ferenties van 1899 en 1907 van belang.2 Veel concrete resultaten leverden deze 

conferenties weliswaar niet op, maar desondanks leken zij het fundament te heb

ben gelegd voor een meer intensieve juridische samenwerking tussen de staten. 

Sommige aanhangers van de vredesbeweging droomden al van een werkelijke 

internationale rechtsorde, waarvan alle 'beschaafde' staten deel zouden uitmaken. 

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog frustreerde echter een verdere ontwikke

ling van het stelsel van Den Haag. 

Woodrow Wilson en de Nieuwe Wereldorde 

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de verschrikkingen die het krijgsge-

weld met zich mee bracht betekenden een grote schok voor de internationalisten 

en pacifisten. Velen hadden lange tijd geloofd in de mogelijkheid de staten door 

middel van internationale samenwerking op juridisch, commercieel en technisch 

gebied nader tot elkaar te brengen. Uiteindelijk zou de vorming van een internatio

nale rechtsorde onvermijdelijk zijn, zo meende onder anderen de Oostenrijkse 

pacifist Alfred Fried. Deze gedachte leek door het uitbreken van de oorlog op drijf

zand te zijn gefundeerd.3 Anderzijds was bij velen het geloof in de zelfregulerende 

werking van het stelsel van evenwicht tussen de mogendheden eveneens verdwe

nen. Dit stelsel zou de voornaamste oorzaak van het uitbreken van de oorlog zijn 

geweest: het zou dan ook van de aardbodem moeten verdwijnen. De meest promi

nente voorstander van een revolutionaire verandering van de wijze waarop staten 

hun buitenlandse politiek bedreven wasThomas Woodrow Wilson, sinds 1913 presi

dent van de Verenigde Staten.4 

Wilson, geboren in 1856, werd sterk beïnvloed door de opvattingen van negen

tiende eeuwse vooruitgangsdenkers als Jeremy Bentham en Richard Cobden. Even

als deze filosofen beschouwde Wilson het vooroorlogse statenstelsel als onrecht

vaardig, ondemocratisch en immoreel. Verder was Wilson ervan overtuigd dat het 



streven naar evenwicht tussen de mogendheden uiteindelijk wel tot oorlog moest 

leiden. Zijn doel was dan ook een definitief einde te maken aan wat hij zag als een 

'internationale anarchie'. Hij weet het uitbreken van de oorlog aan het feit dat de 

meeste Europese staten tot 1914 geregeerd waren door zelfzuchtige autocraten en 

militaristen.5 Evenals Bentham geloofde Wilson dat er in wezen belangenharmonie 

tussen de staten bestond, een belangenharmonie die zich ten gevolge van de duiste

re machinaties van autocraten en militaristen nog niet duidelijk had kunnen mani

festeren. Vandaar dat Wilson streefde naar de democratisering van het buitenlands 

beleid van de verschillende staten.Toen de Verenigde Staten eenmaal aan de oorlog 

waren gaan deelnemen sprak Wilson dan ook niet alleen van een 'war to end all 

wars', maar ook van een oorlog 'to make the world safe for democracy'.6 Verder 

meende Wilson dat ieder volk het recht zou moeten krijgen zichzelf te besturen. 

Zouden alle volken eenmaal op democratische en rechtvaardige wijze worden gere

geerd, dan zou er uiteindelijk een internationale gemeenschap van soevereine, 

nationale en gelijkberechtigde staten ontstaan. Het gedrag van deze staten zou 

worden beheerst door gemeenschappelijke principes en door het 'gemeenschappe

lijke recht van de beschaafde maatschappij'. In de Nieuwe Wereldorde die aldus tot 

stand zou worden gebracht, zouden niet de nationale belangen van de individuele 

staten voorop moeten staan, maar zou het algemeen belang van de hele statenge-

meenschap prevaleren. Eventuele conflicten zouden dankzij de heilzame invloed 

van de publieke opinie op vreedzame wijze worden opgelost; van geheime diploma

tie zou dan ook geen sprake meer kunnen zijn. De Verenigde Staten, een belangelo

ze, rechtvaardige, progressieve en verlichte natie, waren volgens Wilson door de 

Voorzienigheid voorbestemd om de kruistocht naar een betere wereld te leiden.7 

De kern van de filosofie van Wilson was dat de staten moesten samenwerken om 

de rechten en belangen van de diverse volken te doen prevaleren over onverkwikke

lijke verschijnselen als nationaal egoïsme en agressie. De organisatie die een derge

lijke samenwerking tot stand zou moeten brengen was de League of Nations, ofwel 

de Volkenbond. In een rede voor de Senaat, gehouden op 22 januari 1917, betoogde 

Wilson dat een essentieel onderdeel van een komende vredesregeling de stichting 

van een Volkenbond was. De principes waarop deze Volkenbond zich baseerde, 

zouden volgens Wilson moeten worden vastgelegd in een verdrag, dat hij the Cove

nant noemde. Dit verdrag was in feite niets anders dan een internationaal sociaal 

contract. Tevens vormde het een soort primitieve grondwet voor de statengemeen-

schap. De Volkenbond diende volgens Wilson een universele associatie van gelijkbe

rechtigde staten te zijn, die een einde zou moeten maken aan de internationale 

anarchie en het fundament zou moeten leggen voor een vreedzame liberale, demo

cratische en kapitalistische internationale samenleving.8 Volgens Wilson zou de 

Volkenbond moeten zorgen voor collectieve veiligheid. De president ging ervan uit 

dat de staten in feite één grote gemeenschap vormden en van elkaar afhankelijk 

waren. Alle staten die een plaats in de Nieuwe Wereldorde hadden gevonden, had

den dan ook evenveel belang bij de handhaving ervan. De leden van de Volkenbond 

zouden volgens Wilson een aanval op ieder van de andere lidstaten als een bedrei-



ging voor hun eigen veiligheid moeten opvatten. In geval van een dergelijke aanval 

zouden zij dan ook gezamenlijk tegen de aanvaller moeten optreden.9 

Wilson hoopte lange tijd dat de Verenigde Staten buiten de wereldoorlog zouden 

kunnen blijven omdat hij wilde dat de Amerikanen de rol van neutrale bemidde

laars zouden spelen. In februari 1917 echter kondigde Duitsland de onbeperkte 

duikbotenoorlog af, wat betekende dat ook Amerikaanse schepen het risico liepen 

getorpedeerd te worden. Kort daarop overhandigde de regering van Groot-Brittan-

nië de Amerikaanse ambassadeur in Londen de tekst van een telegram, dat in ja

nuari door de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Arthur Zimmermann, aan 

de regering van Mexico was gestuurd, maar dat door de Britse geheime dienst was 

onderschept. De inhoud van dit zogenaamde Zimmermann-telegram luidde dat, 

mochten de Verenigde Staten zich aan de zijde van de Geallieerden scharen, Duits

land bereid was een bondgenootschap met Mexico aan te gaan. Zouden Duitsland 

en zijn bondgenoten de oorlog winnen, dan zouden zij de Verenigde Staten dwin

gen de gebieden die dat land in de negentiende eeuw op Mexico had veroverd, aan 

de Mexicanen terug te geven. Deze gebeurtenissen leidden ertoe dat Wilson zich 

genoodzaakt zag Duitsland de oorlog te verklaren. De president zag de stichting van 

zijn Nieuwe Wereldorde als de voornaamste rechtvaardiging voor het besluit de 

Verenigde Staten alsnog in hetkrijgsgewoel te storten. Op 8 januari 1918 ontvouw

de hij ten overstaan van het Congres zijn befaamde Veertien Punten. Het laatste en 

belangrijkste van deze punten luidde: 'A general association of nations must be 

formed under specific covenants for the purpose of affording mutual guarantees 

of political independence and territorial integrity to great and small states alike.'10 

Op 11 november 1918 kwam het eindelijk tot een wapenstilstand tussen de Cen

tralen en de Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden. Intussen was Colonel 

Edward House, de voornaamste adviseur van Wilson, erin geslaagd Frankrijk en 

Groot-Brittannié" over te halen de Veertien Punten te onderschrijven. Dit had overi

gens de nodige moeite gekost. De Britse regering kon niet veel geestdrift opbren

gen voor het gedachtegoed van Wilson. Zij wilde het vooroorlogse statenstelsel niet 

afschaffen, maar het hoogstens enigszins hervormen. Minister-president David 

Lloyd George, een energieke, geslepen en grillige opportunist, was van mening dat 

de Volkenbond vooral een lichaam voor onderzoek en consultatie zou moeten zijn; 

hij zag dan ook weinig in het afgeven van garanties of het opleggen van sancties." 

Zijn Franse collega Georges Clemenceau had nog veel minder vertrouwen in de 

Amerikaanse plannen. De pessimistische en cynische Clemenceau geloofde niet 

in de rechtschapenheid van de mens of in harmonie tussen de staten. De Franse 

premier dacht niet in abstracte beginselen, maar in concrete en praktische termen 

van macht en rnachtsevenwicht. Het ging hem er eenvoudigweg om een nieuwe 

Duitse inval te voorkomen, hetgeen zijns inziens alleen kon geschieden door een 

machtsoverwicht van Frankrijk over Duitsland te creëren en dit desnoods met ge

weld te handhaven. De ideeën van Wilson vormden in de ogen van Clemenceau 

illusies waarop Frankrijk zijn veiligheidsbeleid niet kon of mocht baseren.12 
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Versailles en de Volkenbond 

Op i8 januari 1919 werd in de Spiegelzaal de Vredesconferentie van Versailles ge

opend. De conferentie begon onder een ongelukkig gesternte. Europa werd geteis

terd door chaos, ziekte en economische ontreddering. In Duitsland en Rusland was 

de revolutie uitgebroken, terwijl ook andere delen van Europa werden geplaagd 

door revolutionaire woelingen en sociale spanningen. I n Rusland woedde sinds het 

voorjaar van 1918 een burgeroorlog. De Dubbelmonarchie en het Ottomaanse rijk 

waren uiteengevallen. Finland, de Baltische staten, Polen enTsjechoslowakije had

den zich onafhankelijk verklaard. Het was dan ook maar zeer de vraag of de over

winnaars in staat zouden zijn enige orde in de Europese chaos te scheppen en een 

duurzame vrede te vestigen. 

Niet lang na aanvang van de vredesconferentie besloten de grote mogendheden 

dat er een Volkenbond moest worden opgericht. Vervolgens werd er een commissie 

benoemd die een ontwerp voor een Volkenbondsverdrag moest opstellen.'3 In de 

Commissie voor de Volkenbond werd op verschillende fronten een verwoede strijd 

uitgevochten. De Franse vertegenwoordiger Léon Bourgeois stelde voor van de 

Volkenbond een soort militaire alliantie tegen Duitsland maken. De Volkenbond 

zou zelfs over een internationaal leger en een generale staf moeten beschikken.'4 

Deze denkbeelden werden door Wilson van de hand gewezen. Volgens hem mocht 

aan de lidstaten van de Volkenbond slechts een morele verplichting worden opge

legd een aangevallen staat militaire bijstand te verlenen. Als er al sprake was van 

een juridische verplichting tot het nemen van sancties, dan betrof dit hoogstens een 

plicht tot deelname aan de economische boycot. Omdat ook Groot-Brirtannië zich 

tegen het voorstel van Bourgeois verzette, verwierf het onvoldoende steun en ver

dween het in de prullenmand.'5 

Op 14 februari 1919 presenteerde de Commissie voor de Volkenbond op de ple

naire zitting van de vredesconferentie haar ontwerp voor een Volkenbondsverdrag. 

Vervolgens keerde Wilson terug naar de Verenigde Staten, waar hij met zware kri

tiek op het ontwerp werd geconfronteerd. Tot de critici behoorden niet alleen dege

nen die hoe dan ook tegen de deelname van de Verenigde Staten aan een Volken

bond waren, maar ook vele progressieven en conservatieve internationalisten. Voor 

die laatste groepen vormde vooral Artikel 10 van het ontwerp een steen des aan

stoots. Dit artikel stipuleerde dat de lidstaten van de Volkenbond verplicht waren, 

de territoriale integriteit en de politieke onafhankelijkheid van alle andere leden te 

eerbiedigen en te handhaven tegen iedere buitenlandse aanval. Velen vreesden dat 

de Verenigde Staten ten gevolge van de bepalingen van Artikel 10 de rol van politie

man van de wereld zouden moeten gaan spelen. Bovendien waren de critici van 

mening dat deze clausule de Europese staten een vrijbrief zou geven zich met 

'Amerikaanse' aangelegenheden te bemoeien.' 

Na Wilsons terugkeer in Versailles stapelden de problemen zich verder op. Nu 

de pogingen van Frankrijk van de Volkenbond een anti-Duitse alliantie te maken 

op niets waren uitgelopen, eiste Clemenceau ter compensatie de annexatie van het 
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Saarbekken en de stichting van een 'autonome' Rijnstaat. Wilson weigerde hiermee 

akkoord te gaan en dreigde zelfs de conferentie te verlaten indien Frankrijk zijn 

eisen niet zou inslikken. Mede dankzij Lloyd George kwam er een compromis tot 

stand. Het Rijnland zou worden gedemilitariseerd en tijdelijk door Geallieerde 

troepen worden bezet. Het Saarbekken zou voor vijftien jaar onder het bestuur van 

de Volkenbond komen; daarna zou de bevolking zich door middel van een volks

stemming over de toekomst van het gebied mogen uitspreken. Verder zegden de 

Verenigde Staten en Groot-Brittannië toe een bilateraal veiligheidsverdrag met 

Frankrijk te sluiten.17 

Op 28 april 1919 was de definitieve tekst van het Verdrag van Versailles gereed. Op 

28 juni werd het door Duitsland ondertekend, zij het onder protest: de Duitse rege

ring beweerde dat de bepalingen van het verdrag in strijd waren met de Veertien 

Punten.18 Het statuut van de Volkenbond was een integraal onderdeel van het Ver

drag van Versailles; de zesentwintig artikelen van het Volkenbondsverdrag vormden 

de eerste artikelen van dit vredesverdrag. De Volkenbond telde aanvankelijk een 

drietal organen; het vierde orgaan, het Permanente Hof van Internationale Justitie, 

werd in 1921 in het leven geroepen. In het Volkenbondsverdrag was een belangrijke 

rol toebedeeld aan de Raad, die aanvankelijk bestond uit negen leden. Groot-Brit

tannië, Frankrijk, Italië, Japan en de Verenigde Staten zouden een permanente 

zetel in dit lichaam krijgen; de kleine mogendheden zouden ieder bij toerbeurten 

één van de vier overige zetels in de Raad mogen bezetten. Verder bestond de Vol

kenbond uit een plenair lichaam, de Algemene Vergadering, die in principe een

maal per jaar bijeenkwam. Daarnaast beschikte de Volkenbond over een Secreta

riaat onder leiding van een secretaris-generaal. De eerste die deze functie bekleedde 

was de Schot Sir Eric Drummond. 

De belangrijkste onderdelen van het Volkenbondsverdrag waren, behalve het 

reeds genoemde Artikel 10, de artikelen 8 en 11 tot en met 17. Deze hadden betrek

king op de belangrijkste taak van de Volkenbond, het handhaven van de internatio

nale vrede en veiligheid. Artikel 8 stipuleerde dat de leden van de Volkenbond dien

den te erkennen, dat de instandhouding van de vrede de vermindering van de natio

nale bewapeningen vereiste 'tot het minimum verenigbaar met de nationale veilig

heid en met de uitvoering van de internationale verplichtingen in geval van ge

meenschappelijke actie'. De Raad zou plannen opstellen om tot deze vermindering 

te komen, plannen die door de leden van de Volkenbond moesten worden goedge

keurd. Artikel 11 stipuleerde dat iedere oorlog of bedreiging met oorlog de gehele 

Volkenbond aanging, ook als er geen leden van de volkerenorganisatie bij betrok

ken waren. De lidstaten hadden het recht de aandacht van de Volkenbond te vesti

gen op ieder feit dat de internationale vrede dreigde te verstoren. 

De artikelen 12,13 en 15 behelsden de procedures die bij de vreedzame beslech

ting van geschillen moesten worden gevolgd. De leden van de Volkenbond dienden 

ieder geschil dat tot schending van het Volkenbondsverdrag zou kunnen leiden, 

voor te leggen aan de Raad of aan een arbitragecollege. Zij moesten tevens beloven 
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in geen geval hun toevlucht tot oorlog te nemen vóór het einde van een periode van 

drie maanden na de uitspraak van het arbitragecollege of de Raad. Indien een ge

schil aan de Raad zou worden voorgelegd, zou dit lichaam binnen zes maanden een 

rapport moeten produceren. De voornaamste bedoeling van deze bepaling was het 

introduceren van een soort afkoelingsperiode. Was deze afkoelingsperiode eenmaal 

verstreken, dan was het de leden van de Volkenbond verboden oorlog te voeren 

tegen een staat die zich akkoord had verklaard met de conclusies van het rapport. 

Was er geen sprake van een eenstemmig aanvaard rapport, dan mochten de leden 

van de Volkenbond handelen 'zoals zij het nodig achten voor de handhaving van het 

recht en de gerechtigheid'. Dit hield tevens in dat zij tot geweld mochten overgaan: 

het Volkenbondsverdrag bevatte dus geen absoluut oorlogsverbod. 

Artikel 16 stipuleerde dat een staat die overging tot oorlog in strijd met de in de 

artikelen 12,13 eni5 aangegane verplichtingen, hiermee een oorlogsdaad tegen alle 

lidstaten had begaan. De leden van de Volkenbond waren verplicht een dergelijke 

agressor financiële en economische sancties op te leggen. Artikel 16 voorzag even

eens in de mogelijkheid van militaire dwangmaatregelen, maar de lidstaten waren 

niet juridisch verplicht daaraan mee te doen. Wel hadden de leden van de Volken

bond de plicht troepen van andere lidstaten die op weg waren naar het strijdtoneel, 

doortocht over hun grondgebied toe te staan. Artikel 17 stipuleerde dat de bepalin

gen van de artikelen 12 tot en met 16 ook zouden kunnen worden toegepast tegen 

staten die geen lid waren van de Volkenbond. 

Een ander belangrijk artikel van het Volkenbondsverdrag was Artikel 19, dat in 

nauw verband stond met Artikel 10. Laatstgenoemd artikel werd door velen als te 

rigide beschouwd, daar het tot doel leek te hebben de territoriale verhoudingen 

zoals deze in de vredesverdragen waren vastgelegd, voor altijd te bestendigen. Arti

kel 19 echter scheen te voorzien in de mogelijkheid van een 'vreedzame verande

ring van de status quo'. Het bepaalde dat de Algemene Vergadering de leden van 

de Volkenbond van tijd tot tijd zou kunnen uitnodigen, over te gaan tot een onder

zoek van onuitvoerbaar geworden verdragen en internationale toestanden waarvan 

de handhaving de wereldvrede in gevaar zou kunnen brengen. 

Was er in de Verenigde Staten al stevige kritiek geuit op het ontwerp van 14 februa

ri, de definitieve tekst van het Volkenbondsverdrag kon in de ogen van zowel pro

gressieven als conservatieven al helemaal geen genade vinden. Wilson verdedigde 

zich met het argument dat de leden van de Volkenbond slechts een morele verplich

ting op zich moesten nemen een slachtoffer van agressie bijstand te verlenen. Tege

lijkertijd deed hij afbreuk aan zijn eigen argumentatie doordat hij morele verplicht

ingen hoger aansloeg dan juridische. Verder erkende Wilson dat de vredesregeling 

niet volmaakt was, maar hamerde hij er voortdurend op dat de Volkenbond het 

wondermiddel tegen alle kwalen zou zijn. De juridische structuur deed er eigenlijk 

niet zoveel toe; de Volkenbond zou op organische wijze moeten groeien en de prak

tijk zou wel uitwijzen welke vorm de volkerenorganisatie zou aannemen. '9 

Om steun voor de ondertekening van het vredesverdrag en het lidmaatschap van 



de Volkenbond te verwerven, begon Wilson een rondreis door de Verenigde Staten, 

die op 2 oktober 1919 abrupt eindigde toen hij door een beroerte werd getroffen. 

Een maand later kwamen de Republikeinse senatoren met veertien clausules op het 

vredesverdrag. Eén van de belangrijkste daarvan was dat de bevoegdheid te beslis

sen of de Verenigde Staten zich aan de bepalingen van Artikel 10 zouden houden, 

bij het Congres zou berusten. Op 19 november sprak de Senaat zijn oordeel uit over 

het Verdrag van Versailles. Er werd twee keer over het verdrag gestemd: één keer 

over de geclausuleerde versie van de verdragstekst en één keer over de versie zon

der deze aanvullingen. Op aandringen van de zieke Wilson stemde een aantal De

mocratische senatoren tegen de geclausuleerde tekst; na afloop van de stemming 

bleek dat negenendertig senatoren voor en vijfenvijftig tegen het verdrag hadden 

gestemd. Vervolgens werd er gestemd over de ongeclausuleerde verdragstekst; nu 

stemden achtendertig senatoren voor en drieënvijftig tegen. In maart 1920 werd 

er opnieuw gestemd over de geclausuleerde tekst. Nu negeerden eenentwintig 

Democraten de wens van Wilson en stemden vóór, maar het waren er niet genoeg: 

het verdrag kwam zeven stemmen te kort voor de vereiste twee-derde meerderheid. 

Hiermee was het lot van het Verdrag van Versailles wat de Verenigde Staten betrof 

bezegeld: de Amerikanen ondertekenden het niet en traden evenmin toe tot de 

Volkenbond.20 Bovendien verviel Wilsons belofte een garantieverdrag met Frankrijk 

te sluiten, waarna de Britten eveneens op hun toezegging terugkwamen. Alhoewel 

de Verenigde Staten het Verdrag van Versailles niet ondertekenden, trad het op 10 

januari 1920 in werking. Zes dagen later vond de eerste vergadering van de Raad 

plaats. 

Het feit dat Verenigde Staten niet toetraden tot de Volkenbond was een zware 

klap voor de nieuwe volkerenorganisatie, die daarmee in feite een wees was gewor

den. Bovendien mochten de vroegere Centralen geen lid worden, terwijl Sovjet-

Rusland het lidmaatschap van de Volkenbond van de hand wees. Desondanks was 

een droom die sinds de Middeleeuwen door velen was gekoesterd eindelijk verwe

zenlijkt: er was een organisatie van staten opgericht die tot taak had de wereldvrede 

te handhaven. 

Nederland en de 'internationale rechtsorde', 1870-1914 

I n de tweede helft van de negentiende eeuw speelde Nederland geen vooraanstaan

de rol bij de eerste voorzichtige pogingen tot een internationale juridische ordening 

te komen. De verschillende Nederlandse regeringen konden maar weinig geestdrift 

opbrengen voor de denkbeelden van binnen- en buitenlandse pacifisten. Zo was 

minister van Buitenlandse Zaken W.H. de Beaufort slechts bereid geweest Neder

land de organisatie van de Eerste Vredesconferentie op zich te laten nemen omdat 

Rusland daar met enige nadruk om had verzocht. De Nederlandse bevolking had 

evenmin veel op met het pacifisme: de eerste liberaal-pacifistische vredesbewegin-
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Prof. A.A.H. Struycken in 1914 (Fotoarchief 
Spaarnestad, Haarlem). 

gen, HetAlgemeeneVredebonden DeAlgemeeneNederlandsche BondVrededoor 

Recht, leidden jarenlang een marginaal bestaan.21 

De Leidse volkenrechtsgeleerde en specialist in het adatrecht prof. Cornelis van 

Vollenhoven ergerde zich aan het gebrek aan daadkracht dat de Nederlandse vre

desbeweging aan de dag legde. In 1910 kwam hij met een alternatief voor de tot 

dusver door Vrede door Recht gepropageerde 'lijdende vrede', in de vorm van een 

'strijdende vrede'. Van Vollenhoven liet zich sterk inspireren door de geschriften 

van Hugo de Groot. Vooral diens opvatting dat het voeren van oorlog verboden zou 

moeten zijn, behalve als het doel ervan was het recht te handhaven, sprak zeer tot 

de verbeelding van de Leidse hoogleraar. De Groot had geschreven dat staten het 

recht hadden gezamenlijk in actie te komen tegen een staat-misdadiger, dat wil 

zeggen een staat die zich niet aan de bestaande rechtsregels hield.22 Van Vollenho

ven zou deze gedachten incorporeren in zijn eigen plannen voor een internationale 

politiemacht.23 In 1910 publiceerde hij een artikel in De Gids, dat de veelzeggende 

titel 'Roeping van Holland' droeg. In dit artikel pleitte Van Vollenhoven voor het in 

het leven roepen van een supranationale rechtsgemeenschap, een 'société des na

tions'. Deze rechtsgemeenschap zou moeten bestaan uit een internationale recht

bank en een politievloot. Bood dit supranationale gezag eenmaal voldoende be

scherming, dan zouden de staten tot ontwapening kunnen overgaan. Volgens Van 

Vollenhoven was bij de stichting van de politievloot een mooie taak voor het 'belan

geloze' Nederland weggelegd. Tijdens de aanstaande Derde Vredesconferentie zou 

de regering dan ook moeten laten weten, dat Nederland bereid was een deel van 

zijn marine aan een internationale vloot ter beschikking te stellen.24 
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Het voorstel van Van Vollenhoven riep in academische en militaire kringen een 

aantal positieve reacties op. Het stuitte echter ook op felle kritiek. De voornaamste 

tegenstander van de plannen van Van Vollenhoven was de jurist prof. A.A.H. 

Struycken. Struycken, hoogleraar aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam, 

was een nuchtere, praktische en pragmatische figuur, die een scherp oog had voor 

de rol die eigenbelang en het streven naar macht in de internationale politiek speel

den. Als zodanig was hij de perfecte tegenpool van de rusteloze en idealistische 

romanticus Van Vollenhoven.25 

In mei 1913 organiseerde Vrede door Recht een openbare bijeenkomst om Van 

Vollenhoven en Struycken de gelegenheid te geven hun standpunten publiekelijk 

uiteen te zetten. Tijdens deze bijeenkomst waarschuwde Struycken, dat een eventu

ele internationale politievloot door de grote mogendheden zou worden misbruikt 

als middel ter verwezenlijking voor hun eigen doeleinden. Bovendien meende hij 

dat indien men in het volkenrecht het element van 'georganiseerde rechtsdwang' 

zou introduceren, de oorlog hierdoor een wijding zou krijgen, 'die hem niet toe

komt, nu niet en nimmer' . Hij verweet Van Vollenhoven zelfs een militaristisch 

internationalist te zijn. Struycken betoogde dat er helemaal geen reden bestond een 

internationale politievloot op te richten. Hij wees erop dat, alhoewel sommige re

gels van het volkenrecht nog werden geschonden, de staten over het algemeen wel 

bereid waren verdragen die ze vrijwillig hadden ondertekend nauwkeurig na te 

leven.26 

Ook Struycken streefde wel naar een internationale rechtsorde, maar zijn ideeën 

over de wijze waarop deze tot stand zou kunnen worden gebracht weken sterk af 

van die van Van Vollenhoven. Struycken meende dat de volken zouden moeten 

leren hun nationale egoïsme te beteugelen en op vreedzame wijze met elkaar sa

men te werken. De ontwikkeling naar eenheid tussen de volken zou zich voortzet

ten naarmate de beschaving zich ontwikkelde, het verkeer tussen de volken inniger 

werd en de gemeenschappelijke belangen tussen de staten in internationale instel

lingen tot uitdrukking kwamen. Was deze eenheid eenmaal bereikt, dan zouden de 

staten alle regels van het volkenrecht vrijwillig naleven en zou 'eene dwangorgani-

satie tot rechtshandhaving onnoodig en ondienstig' zijn. 'Het internationalisme zij 

een hoogere idee dan het nationalisme, of het zij niet', aldus Struycken. Voor Ne

derland was bij het proces van de 'verheffing' van het nationale egoïsme geen bij

zondere taak weggelegd. Wel moest Nederland met zijn economische en geestelijke 

krachten een bijdrage leveren aan de algemene cultuurarbeid.27 

Nadat Struycken het plan van Van Vollenhoven tot op de grond toe had afgebro

ken, kreeg laatstgenoemde de gelegenheid zich te verdedigen. Volgens Van Vollen

hoven zag zijn opponent het vraagstuk van het scheppen van een internationale 

rechtsgemeenschap als een kwestie van ethica en niet van mechanica. Hijzelf hield 

vol dat het zijn bedoeling was via mechanica langzaam maar zeker tot ethica te 

komen. Men zou moeten beginnen met het codificeren van een deel van het inter

nationaal recht. Vervolgens zou men de internationale politievloot, die door 'welge

kozen individuen' zou worden geleid, moeten oprichten. De taak van deze vloot zou 
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moeten worden uitgebreid al naar gelang de codificatie van het recht vorderde. 

Van Vollenhoven werd na afloop van het debat hartstochtelijk toegejuicht, behal

ve uiteraard door Struycken. De leden van Vrede door Recht waren dermate enthou

siast, dat zij het ministerie van Buitenlandse Zaken verzochten het plan voor een 

politievloot aan een nadere studie te onderwerpen. Hierop besloot minister van 

Buitenlandse Zaken jhr. John Loudon Van Vollenhoven te benoemen tot lid van de 

Commissie van Voorbereiding voor de Derde Vredesconferentie (CVDV), een 

lichaam dat in 1911 was opgericht om te onderzoeken welke voorstellen Nederland 

tijdens de Derde Vredesconferentie zou kunnen indienen.29 Als lid van de CVDV 

zou Van Vollenhoven verwoede pogingen doen de andere leden ervan te overtuigen 

dat Nederland het voortouw moest nemen bij de vorming van een internationale 

politiemacht. Zijn ideeën stuitten echter op scepsis, vooral van de zijde van de 

Utrechtse jurist prof. Jan de Louter. Uiteindelijk kwam de CVDV met enkele ontwer

pen voor voorstellen die Nederland aan de Derde Vredesconferentie zou kunnen 

aanbieden. Enkele weken nadat deze bij Loudon waren ingediend, brak de Eerste 

Wereldoorlog uit en leek het werk van de CVDV rijp voor de prullenmand.3° 

Nederland en de Eerste Wereldoorlog 

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was voor de Nederlandse 'vredesvrien-

den' een enorme schok. De meest energieke aanhangers van de vredesbeweging 

lieten zich echter niet uit het veld slaan. Begin oktober 1914 werd in Den Haag op 

initiatief van de pacifist jhr. B. de Jong van Beek en Donk de Nederlandsche Anti-

Oorlog Raad (NAOR) opgericht. Vredesbewegingen en organisaties van verschillende 

snit sloten zich bij de NAOR aan, zodat deze organisatie een 'ontzuild' karakter 

kreeg.3' H.C. Dresselhuys, secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en lid 

van het hoofdbestuur van de Bond van Vrije Liberalen, werd voorzitter van de nieu

we vredesbeweging. In het hoofdbestuur zetelden, behalve De Jong van Beek en 

Donk, onder anderen diens echtgenote CA. Kluyver, de kamerleden V.H. Rutgers 

(Antirevolutionaire Partij), D.A.P.N. Kooien (Roomsch-Katholieke Staatspartij) en 

J.H. Schaper (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), de econoom prof. David van 

Embden en de publicist H.Ch.G.J. van der Mandere. De NAOR stelde een 

minimum-program op waarin concrete verlangens met betrekking tot de naoorlog

se internationale orde werden geformuleerd. De organisatie pleitte voor samenwer

king tussen de staten en het verdwijnen van het stelsel van bondgenootschappen, 

internationale ontwapening, vrijhandel en de vreedzame beslechting van geschillen. 

Verder wees de NAOR op de noodzaak van de 'vermijding van het gevaar, gelegen 

in overgang van grondgebied of annexatie, tegen den wil der bevolking'.32 De NAOR 

wilde voortborduren op het werk van Vredesconferenties van Den Haag. De Neder

landse pacifisten zagen aanvankelijk dan ook weinig in het idee van een gezelschap 

vooraanstaande Amerikanen, verenigd in de League to Enforce Peace (LEP), een per-
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manente organisatie van staten op te richten. Er was bij de NAOR vooral weinig 

geestdrift voor de gedachte, dat de leden van een 'League to enforce peace' zich van 

tevoren zouden moeten verplichten slachtoffers van agressie economische of zelfs 

militaire bijstand te verlenen.33 Ook minister van Buitenlandse Zaken Loudon liet 

in het parlement herhaaldelijk weten dat hij betwijfelde, of het voor een klein land 

als Nederland wel gewenst zou zijn, zich 'ten eeuwigen dage' te binden militair of 

economisch tegen rustverstoorders op te treden. Overigens betuigde hij wel zijn 

sympathie voor de gedachte een Volkenbond in het leven te roepen.34 

Van Vollenhoven en Struycken hielden zich tijdens de oorlog eveneens bezig 

met de rol die Nederland na het einde van het krijgsgeweld zou moeten spelen. 

Eerstgenoemde hield ondanks de oorlogsellende koppig vast aan zijn vooroorlogse 

denkbeelden. In 1918 publiceerde Van Vollenhoven zijn verhandeling De drie treden 

van het volkenrecht, waarin hij De Groot als de profeet van de Volkenbond verheer

lijkte: 'het volkenrecht van Grotius' stond nu eindelijk voor de deur.35 Struycken, 

die inmiddels tot lid van de Raad van State was benoemd, was zwaar aangeslagen 

door de verschrikkingen van de oorlog. Volgens Struycken had de oorlogsellende 

ertoe geleid dat het geloof in het internationalisme als een droom was vervlogen. 

Overduidelijk was dat in de internationale politiek het nationale egoïsme de boven

toon voerde, hetgeen in Nederland in onvoldoende mate werd onderkend.36 Struyc

ken erkende dat de vredesgedachte een zekere waarde had, maar hekelde degenen 

die geloofden dat Nederland een vooraanstaande rol bij de vorming van een inter

nationale rechtsorde zou moeten spelen. De Nederlanders moesten uiteraard het 

hunne bijdragen aan de totstandkoming van een vreedzame wereldorde, maar zij 

mochten daarbij n immer vergeten dat zij als klein en vreedzaam volk leefden te 

midden van grote volken die naar uitbreiding van hun macht streefden. Volgens 

Struycken zou het schaap dat onder de wolven de vrede wilde prediken, uiteindelijk 

worden verslonden.37 Ondanks zijn pessimisme leek Struycken het geloof in een 

betere wereld nog niet helemaal te zijn verloren. Hij was echter nog steeds van 

mening dat een blijvende verbetering in de internationale verhoudingen alleen 

mogelijk zou zijn indien de volken erin zouden slagen hun nationalisme te beheer

sen, zodat het zijn expansionistische karakter zou verliezen. Een zedelijke verhef

fing der volken was volgens Struycken noodzakelijk: zij zouden moeten leren dat 

het hun taak was de ideeën van menselijkheid en beschaving te dienen. Verder 

zouden de volken moeten leren inzien dat zij een groot aantal gemeenschappelijke 

belangen hadden, in het bijzonder op economisch gebied.38 

De buitenlandse politiek die Nederland na 1815 en zeker na 1840 voerde was er 

voornamelijk op gericht buiten de verwikkelingen tussen de grote mogendheden 

te blijven. Deze 'afzijdigheidspolitiek' vloeide voort uit zowel noodzaak als overtui

ging: Nederland was immers een klein en zwak land en afhankelijk van de interna

tionale vrijhandel. Bovendien was Nederland de bezitter van een uitgestrekt en 

kwetsbaar koloniaal rijk.39 Tegen het einde van de negentiende eeuw kwam de 

positie van Nederland zowel in Europa als in het Verre Oosten steeds verder in het 
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gedrang. Japan werd in toenemende mate als een gevaar voor het Nederlandse 

gezag in Nederlands-Indië gezien. Wat de toestand in Europa betreft werd de groei

ende macht van Duitsland met een zeker wantrouwen waargenomen. Uit politiek 

oogpunt waren de relaties tussen Nederland en Duitsland in de jaren direct vooraf

gaand aan de Eerste Wereldoorlog tamelijk moeizaam. Op het economisch vlak 

echter was Nederland van Duitsland afhankelijk: vlak voor de Eerste Wereldoorlog 

ging ongeveer de helft van de Nederlandse export naar de oosterbuur.40 Nederland 

hield met het oog op zijn precaire positie in zowel Europa als Azië vast aan de vrij

willige neutraliteit. Ondanks anglofobe sentimenten die tijdens en na de Tweede 

Boerenoorlog de kop zouden opsteken, ging de Nederlandse regering ervan uit dat 

in noodgevallen Groot-Brittannië Nederland zowel in Europa als het Verre Oosten 

te hulp zou komen.4 ' 

Nederland was in 1914 het oorlogsgeweld bespaard gebleven omdat beide strij

dende partijen bij zijn neutraliteit belang hadden.42 De Nederlandse regering was 

vastbesloten deze neutraliteit te handhaven. Dit zou in de loop van de oorlog echter 

steeds moeilijker worden, mede ten gevolge van de inbreuken die de belligerenten 

op de rechten van de neutrale mogendheden maakten. Nederland stond hiertegen 

machteloos: het kon niet meer doen dan protesten afgeven en proberen zo goed en 

zo kwaad als het ging tussen de strijdende partijen te laveren.43 Het ergste oorlogs

geweld ging uiteindelijk aan Nederland voorbij, maar dit hield niet in dat het land 

er op 11 november 1918 goed voorstond. Vooral de laatste twee oorlogsjaren waren 

rampzalig geweest voor de Nederlandse economie. De handel met het buitenland 

was nagenoeg tot stilstand gebracht, hetgeen tot een ernstig tekort aan levensmid

delen en tot rantsoeneringen had geleid. De economische ontreddering had grote 

werkloosheid, armoede en sociale onrust met zich meegebracht. Ondanks deze 

misère was Nederland echter niet rijp voor de revolutie, zoals P.J.Troelstra tot zijn 

schade zou ondervinden.44 

Tijdens de oorlog stonden de Nederlandse bevolking en de politieke partijen in 

meerderheid achter de neutraliteitspolitiek. De meeste Nederlanders zagen de 

oorlog niet als een ideologisch conflict, maar als een strijd om macht en belangen 

waaraan hun land geen deel diende te hebben. De gedachte die het Nederlandse 

opinieklimaat in de jaren 1914-1918 overheerste was dat deze oorlog volstrekt zin

loos was en zo spoedig mogelijk zou moeten worden beëindigd, het liefst via een 

compromisvrede.45 Er bestond dan ook veel wrevel over het streven van de Geal

lieerden de oorlog voort te zetten totdat de Centralen zouden zijn verslagen. Boven

dien verwierp een groot deel van de pers de aanspraken van Groot-Brittannië en 

Frankrijk, die beweerden dat zij streden voor de handhaving van het recht, de ver

spreiding van de democratie en de vrijheid van kleine staten. De reputatie van de 

Geallieerde en Geassocieerde mogendheden liep in Nederland een forse deuk op, 

toen zij in maart 1918 besloten de Nederlandse schepen die in hun havens lagen 

te rekwireren.46 De Nederlandse kritiek richtte zich ook en vooral op de Verenigde 

Staten, die zich, nadat zij eenmaal in de oorlog betrokken waren geraakt, ontpopten 

tot grote tegenstanders van de neutrale mogendheden. In oktober 1917 werd ook 
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Nederland slachtoffer van de Amerikaanse blokkade-politiek, hetgeen grote veront

waardiging wekte. 

Bestond er in Nederland weinig waardering voor de houding van de Verenigde 

Staten ten aanzien van Nederland, de Amerikaanse buitenlandse politiek in het 

algemeen kon evenmin op ieders waardering rekenen. Zo leidde de afkondiging 

van de Veertien Punten in sommige kringen tot kritiek op Wilson. Velen meenden 

dat de president de deur naar algemene vredesonderhandelingen had dichtgesla

gen, daar hij er blijkbaar van uitging dat de Geallieerden de oorlog zouden moeten 

winnen.47 

Nederland en de Conferentie van Versailles 

Op 9 september 1918 trad er in Nederland een nieuw kabinet aan, dat onder leiding 

stond van de katholiek jhr. Ch. Ruys de Beerenbrouck. De functie van minister van 

Buitenlandse Zaken werd bekleed door jhr. H.A. van Karnebeek, een liberaal van 

conservatieve signatuur die overigens geen lid was van een politieke partij. Herman 

Adriaan van Karnebeek, geboren in 1874, was de zoon van jhr. A.P.C, van Karne

beek, die in de jaren 1885-1888 minister van Buitenlandse Zaken was geweest. Van 

Karnebeek sr. trad op als hoofd van de Nederlandse delegatie naar de Eerste Vredes-

conferentie. Dankzij zijn vader had de jonge Van Karnebeek een functie gekregen 

op het secretariaat van deze conferentie. In 1907 zou hij als toegevoegd gedelegeer

de van de Nederlandse delegatie naar de tweede Vredesconferentie fungeren. In 

1900 promoveerde Van Karnebeek bij De Louter in de rechtswetenschap; dezelfde 

dag promoveerde hij in de staatswetenschap op een proefschrift over een arbitrage

kwestie. Het jaar daarop werd Van Karnebeek ambtenaar op het ministerie van 

Koloniën. In 1911 werd hij benoemd tot burgemeester van Den Haag, een functie 

die hij tot aan zijn aantreden als minister van Buitenlandse Zaken zou vervullen.48 

Al snel na zijn aantreden als minister rees de vraag of Van Karnebeek wel de 

juiste man op de juiste plaats was. Ten eerste had hij al ver voor de oorlog blijk 

gegeven van een zekere neiging tot anglofobie. Bovendien stond hij bij de overwin

naars van de oorlog bekend als pro-Duits. Deze reputatie leek nog te worden beves

tigd toen de regering besloot Kaiser Wilhelm 11 in Nederland toe te laten. In Geal

lieerde kringen deed het gerucht de ronde dat Van Karnebeek op de hoogte zou zijn 

geweest van de komst van de keizer. Ook de doortocht van ongewapende Duitse 

militairen door Limburg op 13 november maakte Van Karnebeek er bij de Geallieer

den niet geliefder op. Gezien de slechte reputatie van de minister was Ruys de 

Beerenbrouck hem liever kwijt dan rijk. Er deden ook geruchten de ronde dat Van 

Karnebeek aan koningin Wilhelmina zijn ontslag zou hebben aangeboden. Hij 

bleef echter op zijn post, vermoedelijk omdat een ontslag zou kunnen worden ge-

interpreteerd als een impliciete erkenning dat Nederland zich tijdens en vlak na de 

oorlog inderdaad verkeerd had gedragen.49 
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Het zou een eufemisme zijn te zeggen dat Van Karnebeek als minister van Bui

tenlandse Zaken een weinig gelukkige start maakte. Al spoedig werd echter duide

lijk dat hij wel degelijk over grote capaciteiten beschikte. Toen Nederland door de 

Geallieerden en Geassocieerden werd gevraagd een delegatie naar Versailles te 

sturen om de Nederlandse standpunten inzake de herziening van het Verdrag van 

Londen van 1839 uiteen te zetten, besloot Van Karnebeek zelf te gaan. Hij slaagde 

erin het Nederlandse standpunt met verve en op overtuigende wijze te verdedi

gen.'0 Mede dankzij dit vlekkeloze optreden wist Van Karnebeek zich in binnen- en 

buitenland een goede reputatie te verwerven, een reputatie die in de jaren daarna 

alleen maar beter zou worden. Toen er in november 1923 geruchten waren dat hij 

zou opstappen, noteerde de toch altijd kritische ondernemer Ernst Heldring in zijn 

dagboek: 'Alles te zamen genomen spijt het me dat deze man weggaat. Hij heeft 

lijn in zich en ik zie geen ander die hem goed vervangen kan.'5 ' Werden de capaci

teiten van Van Karnebeek door velen gewaardeerd, echt geliefd is hij nooit gewor

den. Dit was mede het gevolg van zijn minder aangename karakter. Van Karnebeek 

was een hooghartige, koele en afstandelijke figuur. Hij leed niet bepaald aan een 

gebrek aan zelfvertrouwen; zo zei hij eens dat het voor de wereld het beste zou zijn 

indien alle ministers van Buitenlandse Zaken, met uitzondering van hemzelf uiter

aard, op een ver eiland geïnterneerd zouden worden. Eén van Van Karnebeeks 

andere opvallende eigenschappen, zijn ondoorgrondelijkheid, leverde hem de bij

naam 'de sphinx' op. Een opvolger van Van Karnebeek, jhr. A.C.D. de Graeff, kwali

ficeerde hem eens als 'een onbetrouwbare intrigant'. Heldring noemde hem een 

onverbeterlijke ijdeltuit en 'Wichtigtuer'.52 

Van Karnebeek behoorde zeker niet tot de voorstanders van een 'ethische' bui

tenlandse politiek. Volgens Heldring stond de minister zelfs cynisch tegenover 

ideële verlangens in de internationale betrekkingen. In 1910 schaarde Van Karne

beek zich onder de tegenstanders van het plan-Van Vollenhoven. Hij schreef dat de 

internationale arbitrage juist zijn waarborg vond in de vrijwillige nakoming van 

haar uitspraken; wie er dwang bij te pas bracht zou dit 'tere instituut' alleen maar 

kwaad doen. De ontwikkeling van de arbitrage kon men volgens Van Karnebeek 

maar beter overlaten aan staatslieden, die vertrouwd waren met het wezen van de 

internationale verhoudingen. Onverantwoordelijke idealisten zouden zich er niet 

mee mogen bemoeien, hoe verheven hun idealen ook waren.53 

Zoals gezegd had Van Karnebeek de gelegenheid gekregen de Nederlandse stand

punten over de herziening van het Verdrag van Londen ten overstaan van de grote 

mogendheden uiteen te zetten. Nederland had als voormalige neutrale staat echter 

met het recht als officiële deelnemer tot de vredesconferentie te worden toegelaten, 

alhoewel daar het belangrijke vraagstuk van de Volkenbond aan de orde zou komen. 

In tegenstelling tot de Scandinavische staten was Nederland niet van plan de over-

winnaars een uitnodiging te vragen. Vooralsnog zou Nederland een afwachtende 

houding dienen aan te nemen; het land mocht met in het openbaar ideeën lanceren 

aangaande de wijze waarop de Volkenbond zou moeten worden ingericht, aldus 
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Van Karnebeek.54 Anderzijds was de minister van plan helemaal met zijn armen 

over elkaar te gaan zitten. In de eerste plaats was het zaak goed op de hoogte te 

blijven van hetgeen in Versailles besloten werd over de Volkenbond en andere za

ken waarbij Nederland direct belang had, zoals de toekomstige positie van België 

en Duitsland. Bovendien moest worden geprobeerd bij de overwinnaars meer be

grip voor Nederland te kweken. Van Karnebeek besloot zijn voorganger Loudon als 

een soort officieuze gezant naar Parijs te sturen. Loudon, die vóór zijn minister

schap gezant te Washington was geweest en nogal populair was bij de Amerikanen, 

diende Wilson voor te lichten inzake kwesties die de belangen van Nederland raak

ten.55 Van Karnebeek besloot ook Heldring als adviseur voor economische zaken 

naar Parijs te zenden.56 

Op 19 januari 1919 kreeg Loudon van Van Karnebeek de opdracht Wilson te 

laten weten, dat Nederland erop rekende te worden toegelaten tot die delen van de 

vredesconferentie waarbij onderwerpen aan de orde kwamen die ofwel Nederlandse 

belangen raakten, ofwel alle staten aangingen. Volgens de minister zou een poging 

een Volkenbond te stichten alleen kunnen slagen indien daarbij het vertrouwen van 

de kleine mogendheden zou worden verworven en zij mee zouden mogen werken 

aan de oprichting. Zou dit niet gebeuren, dan zou de Volkenbond in wantrouwen 

worden geboren en worden gezien als een instrument dat slechts de belangen van 

de grote mogendheden diende. Nederland had, gezien zijn rol bij de ontwikkeling 

van het volkenrecht, een bijzondere aanspraak van begin af aan bij de beraadslagin

gen over een Volkenbond te worden toegelaten. De volkerenorganisatie zou volgens 

Van Karnebeek zelfs in Nederland gevestigd kunnen worden. 'Ik persoonlijk ben 

een voorstander van het idee van den Volkenbond en ik gevoel, dat het allereerst op 

den weg van Nederland ligt om onder de kleine naties daarvoor belangstelling te 

toonen', schreef hij aan Loudon. Van Karnebeek gaf zijn voorganger de opdracht 

Wilson te wijzen op de voordelen die aan een vestiging van de Volkenbond in Ne

derland waren verbonden. Het Vredespaleis stond immers al in Den Haag en bo

vendien had Nederland goede spoorwegverbindingen met de rest van Europa en 

met grote delen van Azië. Van Karnebeek zag wel in dat de aanwezigheid van de 

Duitse keizer een ongunstige indruk maakte. Hij verwachtte echter niet dat deze 

zich permanent in Nederland zou vestigen. Verder merkte Van Karnebeek op dat 

Wilson ervan verzekerd kon zijn dat hij bij diens pogingen zijn humanitaire denk

beelden te verwezenlijken, Nederland aan zijn zijde zou vinden.57 

De wens van Van Karnebeek dat de neutrale staten, of in ieder geval Nederland, 

van begin af aan bij de beraadslagingen over de Volkenbond betrokken zouden 

worden, zou niet worden gehonoreerd. De vraag was of dat Nederland te verwijten 

viel. Heldring vond dat Van Karnebeek meer interesse had moeten tonen voor de 

gang van zaken in Versailles. Volgens hem had de minister de Amerikanen en de 

Britten een officieel Nederlands ontwerp voor een Volkenbondsverdrag moeten 

voorleggen. Van Karnebeek echter meende dat voor Nederland het verwerven van 

de zetel van de Volkenbond vooropstond; werd deze in een ander klein of neutraal 

land gevestigd, dan zou Nederland dit als een belediging opvatten. Nederland 
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moest volgens de minister blijk geven van zijn 'hartelijke sympathie' voor het denk

beeld een Volkenbond te stichten, maar zou ervan moeten afzien kenbaar te maken 

hoe deze zou moeten worden ingericht. Zou de Volkenbond in Nederland worden 

gevestigd, dan viel volgens hem te verwachten dat 'aan Nederland in den bond die 

medezeggenschap zal worden verleend, welke aan het land van vestiging zelf toe

komt.' g 

Van Karnebeek zette zich er persoonlijk voor in de zetel van de Volkenbond in 

Den Haag gevestigd te krijgen. Zo schreef hij Bourgeois, een oude kennis van hem 

uit de tijd van de Tweede Vredesconferentie, een brief waarin hij voor Den Haag 

pleitte. De minister wilde zelfs een deel van de residentie tot internationaal gebied 

laten uitroepen. Intussen probeerde Loudon de Britse gedelegeerde Lord Robert 

Cecil te bewerken. Al spoedig merkte hij dat in Geallieerde kringen grote bezwaren 

bestonden tegen de gedachte de zetel van de Volkenbond aan Nederland toe te 

wijzen. Loudon schreef Van Karnebeek dat hij van 'van zeer bevoegde zijde' had 

vernomen, dat de overwinnaars drie hoofdsteden van neutrale staten op het oog 

hadden als mogelijke zetel van de Volkenbond: Bern, Kopenhagen en Den Haag. 

Tegen Den Haag waren echter grote bezwaren geuit. Deze betroffen de doortocht 

van de Duitse troepen door Limburg, de banden tussen het Nederlandse vorsten

huis en de Duitse keizerlijke familie en - 'mirabile dictu' - het feit dat Nederland 

geen werkelijk democratisch land zou zijn, zo liet Loudon de minister weten.59 

Nederland was niet in de Commissie voor de Volkenbond vertegenwoordigd en 

droeg dus geen verantwoording voor het ontwerp-Volkenbondsverdrag van 14 fe

bruari. Het ontwerp werd ter studie aan de CVDV voorgelegd, waar het over het 

algemeen met teleurstelling werd ontvangen. Volgens de voormalige minister-presi

dent P.W.A. Cort van der Linden was het ontwerp slechts een garantieverdrag om 

een geweldsvrede te handhaven. Struycken, één van de nieuwe leden van de com

missie, vond echter dat men niet al te kritisch mocht zijn, daar het ontwerp veruit 

de voorkeur verdiende boven de papieren ontwerpen die men tot dusver onder ogen 

had gekregen.60 Op 15 maart bracht de CVDV haar verslag uit. In de eerste plaats 

sprak de commissie haar tevredenheid uit over het feit dat er een concrete poging 

werd ondernomen te komen tot een rechtvaardige en vreedzame wereldorde. Wel 

toonde de commissie zich ontevreden over de uitsluiting van de neutrale mogend

heden bij de besprekingen over de Volkenbond. Dit was het gevolg van het minder 

gelukkige denkbeeld deze besprekingen te verbinden aan de beraadslagingen over 

het vredesverdrag. Verder had de commissie een aantal bezwaren tegen het ontwerp 

van 14 februari. Zij was in de eerste plaats van mening dat alle staten tot de Volken

bond zouden moeten kunnen toetreden. De CVDV betreurde het dat in het ontwerp 

geen bepaling was opgenomen waarin het zelfbeschikkingsrecht werd erkend. Ver

der bleef onduidelijk hoever de bevoegdheden van de Volkenbond zouden reiken 

en in welke mate de soevereiniteit van de staten zou worden aangetast. Wat de 

organisatie van de Volkenbond zelf betrof, wees de commissie de eis dat Raad en 

Algemene Vergadering alleen eenstemmig besluiten konden nemen van de hand. 
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De bepalingen van het ontwerp die betrekking hadden op de vreedzame geschillen

beslechting, zouden volgens de commissie drastisch moeten worden gewijzigd. 

Voor geschillen van juridische aard zou de verplichting tot arbitrage ingesteld moe

ten worden. De commissie achtte het ook teleurstellend dat het ontwerp geen abso

luut oorlogsverbod bevatte. Verder zou er een speciaal lichaam moeten komen dat 

zou bepalen welke staat in een geschil de overtreder was. ' 

Van Vollenhoven was niet bij de besprekingen in de CVDV aanwezig. Hij was 

namelijk door Buitenlandse Zaken naar Washington gestuurd om daar begrip te 

kweken voor de positie die Nederland tijdens de oorlog had ingenomen. Ook Van 

Vollenhoven was echter uitermate ontevreden over het ontwerp van 14 februari. Zo 

meende hij dat de Raad niet zou moeten bestaan uit vertegenwoordigers van de 

lidstaten, maar uit geïnternationaliseerde individuen, die door de leden van de 

Volkenbond gezamenlijk zouden worden benoemd. Ook zou het aan een internati

onale rechter, en dus niet aan de Raad, moeten worden overgelaten te besluiten of 

er sprake was van schending van het Volkenbondsverdrag. In een brief aan zijn 

vriend, de jurist jhr. W.J.M, van Eysinga, verzuchtte Van Vollenhoven: 'Het Parij-

sche ontwerp is toch wel een schandelijk prul. 

Struycken was het met Van Vollenhoven eens dat het ontwerp van 14 februari 

niet volmaakt was. In artikelen die hij anoniem in het Algemeen Handelsblad publi

ceerde, waarschuwde hij echter tegen een overmaat aan kritiek. Het ontwerp had 

volgens hem ook zijn goede kanten. Zo vond Struycken het een goede zaak, dat de 

opstellers van het ontwerp met grote voorzichtigheid te werk waren gegaan daar 

waar het ging om het opleggen van bindende beslissingen aan de volken en het 

toepassen van dwangmaatregelen. Verder was het volgens Struycken een goede 

zaak dat er geen internationale legermacht in het leven was geroepen. Het feit dat 

juist Frankrijk, waar het oude imperialisme weer leek te herleven, op een dergelijke 

legermacht aandrong, was reden genoeg wantrouwig tegenover dit idee te staan. 

Struycken erkende dat het voor de neutrale staten vernederend was dat zij niet van 

het begin af aan bij het opstellen van het Volkenbondsverdrag betrokken waren. 

Toch dienden zij deze teleurstelling weg te slikken, omdat het hun taak was mee 

te werken aan de totstandkoming van een ware Volkenbond, die gebaseerd was op 

vrijheid, recht en rechtvaardigheid. De huidige Volkenbond droeg misschien een 

kiem voor een dergelijke ontwikkeling in zich, aldus Struycken.63 

De bijeenkomst in het hôtel Crillon, maart 1920 

Op het moment waarop de CVDV haar rapport aan de regering voorlegde, was al 

bekend dat de Geallieerden en Geassocieerden bereid waren een informele bijeen

komst met vertegenwoordigers van de Europese en Latijns-Amerikaanse neutrale 

mogendheden te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst zouden de neutrale staten 

in de gelegenheid worden gesteld hun mening over het ontwerp van 14 februari te 
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geven. Van Karnebeek instrueerde de Nederlandse delegatie bij deze bespreking het 

rapport van de CVDV als uitgangspunt te nemen. Zij zou echter niet alle aanbevelin

gen van de commissie moeten overnemen. De Nederlandse delegatie zou zich 

bijvoorbeeld moeten onthouden van opmerkingen over het zelfbeschikkingsrecht. 

Verder diende zij geen oordeel te vellen over het feit dat de beraadslagingen over 

de Volkenbond waren vastgeknoopt aan die over het vredesverdrag. Ook was de 

regering juist een voorstander van de gedachte dat besluiten van de Raad eenstem

mig moesten worden genomen, omdat op die manier zou worden voorkomen dat 

dit lichaam te veel invloed zou krijgen. Verder achtte de regering het van het groot

ste belang dat er in het Volkenbondsverdrag een bepaling zou worden opgenomen 

aangaande de mogelijkheid dit document op korte termijn te herzien.64 

Op 20 maart begon de officieuze bijeenkomst tussen vertegenwoordigers van 

de Commissie voor de Volkenbond en de neutrale staten in het Hôtel Crillon. De 

Geallieerden en Geassocieerden werden vertegenwoordigd door onder anderen 

Cecil, House en Bourgeois. De Nederlandse delegatie bestond uit Van Eysinga, 

Loudon, de Nederlandse gezant te Parijs A.W.L. ridder De Sruers en de jurist B.C.J. 

Loder. 5 Tijdens de bijeenkomst bleek dat de Europese neutralen vooral teleurge

steld waren over het in hun ogen 'te politieke' karakter van de Volkenbond. Neder

land wilde in het bijzonder het aantal bevoegdheden van de Raad verminderen. De 

delegatie deed een voorzichtige poging het recht te besluiten of Artikel 16 van toe

passing was aan de Raad te onttrekken. Zij steunde ook een Deens voorstel het 

aantal leden van de Raad te verdubbelen, zodat er meer kleine mogendheden zit

ting in dit lichaam zouden krijgen. Verder pleitte de Nederlandse delegatie voor een 

meer nauwkeurige afbakening van de bevoegdheden van Raad en Algemene Verga

dering. Ook steunde zij een amendement dat de Zwitserse delegatie op Artikel 18 

van het ontwerp had ingediend. Volgens dit amendement zou nadrukkelijk moeten 

worden vastgesteld, dat de soevereiniteit van de lidstaten zou worden ontzien en dat 

de Volkenbond zich niet met hun interne aangelegenheden zou mogen bemoeien. 

Ook diende de Nederlandse delegatie een amendement op Artikel 8 in, dat luidde: 

'L'Assemblée des Délégués fera une loi sur la limitation des armements. '6 6 

De Nederlandse delegatie keerde zich zeer fel tegen de bepalingen van het ont

werp betreffende de vreedzame beslechting van geschillen. Het ontwerp kende voor 

geen enkel geschil verplichte arbitrage, terwijl aan de Raad de rol van verzoenings

lichaam was toebedeeld. De Nederlandse delegatie achtte deze regeling een stap 

achteruit vergeleken met het vooroorlogse volkenrecht. De neutrale staten dienden 

verschillende amendementen in om de - in hun ogen onvolmaakte - juridische 

organisatie van de Volkenbond te verbeteren. De Nederlandse delegatie stelde voor 

arbitrabele geschillen voor te leggen aan door de betrokken staten zelf ingestelde 

arbitragecommissies. Indien twee staten die een geschil hadden geen verdrag had

den gesloten dat voorzag in de instelling van een dergelijke commissie, zou het 

conflict aan het op te richten Permanente Hof moeten worden voorgelegd. Niet-

arbitrabele geschillen zouden door bilaterale verzoeningscommissies moeten wor

den beslecht. Waren dergelijke commissies afwezig, dan zou het geschil moeten 



worden behandeld door een Raad van Verzoening; de 'politieke' Raad zou bij de 

vreedzame geschillenbeslechting dus geen rol meer spelen. 

Een andere belangrijke kwestie die tijdens de beraadslagingen in Parijs aan de 

orde kwam betrof de sancties. De vertegenwoordigers van de Geallieerden en Geas

socieerden lieten blijken dat de deelname aan economische sancties en het doorla

ten van troepen van de Volkenbond die op weg waren naar het strijdtoneel, ver

plichtingen waren die op iedere lidstaat rustten. De lidstaten zouden echter zelf 

mogen bepalen of ze zouden voldoen aan de 'aanbeveling' van de Raad deel te 

nemen aan de militaire actie; er bestond hoogstens een morele plicht hieraan mee 

te werken. Een 'levée en masse' tegen agressors was dus uitgesloten; Nederland 

kon ook niet worden gedwongen aan een militaire operatie tegen een agressor mee 

te werken. De Nederlandse delegatie was hierdoor nog niet helemaal gerustgesteld. 

Zij diende een amendement in, dat behelsde dat de Algemene Vergadering een 

'bondswet' met betrekking tot de voorbereiding van de militaire actie zou moeten 

opstellen. Het amendement bevatte tevens de bepaling dat een onpartijdige instan

tie zou dienen uit te maken of het Volkenbondsverdrag was geschonden, en zo ja, 

door welke staat. 

De invloed die de neutrale staten op de definitieve tekst van het Volkenbondsver

drag konden uitoefenen bleek uiteindelijk tamelijk gering. Het Nederlandse amen

dement op Artikel 8 werd niet volledig overgenomen. Wel werd in de definitieve 

tekst van dit artikel gestipuleerd, dat de regeringen zelf mochten uitmaken of ze 

de door de Raad opgestelde plannen tot vermindering van de bewapening zouden 

overnemen. De Raad behield zijn belangrijke rol bij de vreedzame geschillenbe

slechting. Van verplichte arbitrage zou geen sprake zijn; wel beloofde de Commis

sie voor de Volkenbond dat er zo spoedig mogelijk een Permanent Hof zou worden 

opgericht. De tekst van Artikel 16 werd op aandringen van Nederland enigszins 

gewijzigd, zodat nog duidelijker naar voren kwam dat de Raad de lidstaten slechts 

van advies zou kunnen dienen over de bijdrage die zij aan een militaire actie zou

den kunnen leveren. Verder was er op verzoek van Nederland en Zwitserland een 

passage in het Volkenbondsverdag opgenomen betreffende de uittredingsprocedu

re: iedere staat kon de Volkenbond verlaten, mits hij dit twee jaar van tevoren aan

gekondigde. Daarnaast werd er op verzoek van Nederland een bepaling in het Vol

kenbondsverdrag opgenomen die het gemakkelijker zou moeten maken de tekst 

van het document te wijzigen.67 

De wens van Nederland een vooraanstaande rol te spelen bij het opstellen van het 

Volkenbondsverdrag werd dus niet gehonoreerd. De pogingen van Van Karnebeek 

de zetel van de Volkenbond in Den Haag te krijgen liepen eveneens op een misluk

king uit. In de wandelgangen van de vredesconferentie vernam Loudon dat Neder

land, gezien de alom heersende anti-Nederlandse stemming, niet veel kans maakte 

op het verkrijgen van de zetel. Na een gesprek met Wilson werd hem duidelijk dat 

Zwitserland de beste papieren had. Op 25 maart schreef Van Karnebeek Loudon 

dat de regering graag had gezien dat de Volkenbond in Nederland zou worden 
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gevestigd. Zij had zich echter gerealiseerd dat 'tengevolge van allerlei omstandighe

den' de kansen op het verkrijgen van de zetel niet mochten worden overschat. In 

ieder geval zou het Permanente Hof wel in Nederland moeten worden gevestigd. 

'Achteraf beschouwd zou Nederland hiermede tevreden kunnen zijn, en is het zelfs 

de vraag of met het oog op de onzekere toekomst die de Volkenbond tegemoet gaat, 

het niet voor Nederland ten slotte beter en veiliger is wanneer het met dien Bond 

niet zoodanig vereenzelvigd wordt, als het zou zijn wanneer die Bond hier kwam 

te zetelen', zo schreef de minister. Heldring was trouwens van mening dat men 

er niet rouwig om hoefde te zijn dat Nederland de zetel niet had gekregen: 'De 

Volkerenbond, waarop men gehoopt had, is dit aan Engelsche zieke lijdend wicht 

niet.' 9 Nadat duidelijk was geworden dat Den Haag geen kans maakte op de zetel 

van de Volkenbond, zette Nederland een intensieve lobby op touw om het Perma

nente Hof in de residentie gevestigd te krijgen. De Nederlandse delegatie in Parijs 

zou volgens Van Karnebeek zelfs moeten laten blijken dat Nederland een eventuele 

vestiging van het Hof in een ander land zou kunnen voelen als een krenking, die 

van invloed zou kunnen zijn op de medewerking van Nederland aan de Volken

bond.70 

'Een vrede voor dooden gemaakt' 

Al tijdens de vredesconferentie was bij velen in Nederland twijfel gerezen of de 

Geallieerde en Geassocieerde mogendheden werkelijkbereid waren, een duurzame 

vrede op basis van de beginselen van Wilson in het leven te roepen. Naarmate de 

vredesconferentie vorderde zou deze twijfel alleen maar toenemen.71 De definitieve 

versie van het Verdrag van Versailles werd met grote teleurstelling ontvangen. Het 

verdrag werd door velen gezien als het begin van de Franse hegemonie in Europa 

en het einde van Duitse koopkracht; het achterland van de Nederlandse economie 

dreigde weg te vallen. Het Nederlandse pessimisme werd alleen nog maar vergroot 

door de onzekerheid over de toekomst: velen vreesden dat in binnen- en buitenland 

de revolutie voor de deur stond. Ook de Belgische kwestie en het rumoer dat na de 

komst van de voormalige Duitse keizer was ontstaan zorgden voor onzekerheid. 

Veel Nederlanders klaagden erover dat Duitsland door de overwinnaars op 'onrecht

vaardige' wijze was behandeld. Na het einde van de oorlog viel een naïef maar 

oprecht medegevoel met de Duitsers te bespeuren, zo zou de Duitse gezant Frie

drich Rosen in zijn memoires schrijven. De tijdelijk zaakgelastigde van Groot-Brit-

tannië, Sir Malcolm Robertson, rapporteerde in juli 1919 dat de meeste Nederlan

ders er allerminst van overtuigd waren dat Duitsland de enige schuldige was aan 

het uitbreken van de oorlog. Bovendien hadden in de ogen van veel Nederlanders 

ook de overwinnaars het internationaal recht geschonden.72 

Na het bekend worden van de definitieve bepalingen van het vredesverdrag, 

schreef Heldring in zijn dagboek dat Duitsland het slachtoffer was geworden van 

40 



de door het land zelf verwekte haat: 'Het is een schandelijk en onuitvoerbaar vre

desverdrag, dat Europa in onrust zal houden.'73 De historicus H.T. Colenbrander 

meende dat Wilson zich door de Geallieerden had laten paaien met de frases van 

het Volkenbondsplan, en ondertussen de vrede uit handen had gegeven. De Geal

lieerden, door blinde haat overmand, hadden gerechtigheid voor hun doden opge

ëist: 'Een vrede - voor dooden gemaakt, dat moeten wij levenden thans over ons 

laten komen.'74 De sociaal-democraat Andries Sternheim stelde vast dat het vredes

verdrag weinig had overgelaten van de Veertien Punten.75 De NRC meende dat het 

vredesverdrag niet de gewenste ontspanning zou brengen: daarvoor bevatte het te 

veel kiemen voor nieuwe conflicten. Het Duitse volk werd tot jarenlange knecht

schap veroordeeld. De NRC sprak echter op voorzichtige wijze de hoop uit dat de 

- weliswaar onvolmaakte -Volkenbond een atmosfeer van vertrouwen zou kun

nen creëren, waarin de noodzakelijke herziening van het vredesverdrag zou kun

nen plaatsvinden. Het Alge-meen Handelsblad meende dat er een meer duurzame 

en rechtmatige vredesregeling tot stand zou zijn gekomen indien de ware demo

cratische machten het vredesverdrag hadden kunnen opstellen. Anderzijds geloof

de dit dagblad dat zelfs degenen die vonden dat het verdrag de verkeerde geest 

ademde, toch voldoening zouden moeten tonen over het feit dat een ook voor 

Nederland noodlottige zege van Duitsland was voorkomen.76 De pro-Britse Tele

graaf kon als één van de weinige dagbladen wel waardering voor het werk van 

Versailles opbrengen. Volgens dit dagblad hadden de overwinnaars in Versailles 

oprecht hun best gedaan op de oude puinhopen een nieuw gebouw op te trekken; 

de weinige fouten die in de constructie waren geslopen, zouden op den duur wel 

te herstellen zijn.77 

Niet alleen in Duitsland en Nederland, maar ook in Groot-Brittannië heerste 

grote ontevredenheid over de bepalingen van het vredesverdrag. Eind 1919 publi

ceerde de econoom J.M. Keynes zijn verhandeling The economie consequences of the 

peace. Hierin oefende hij scherpe kritiek uit op het Verdrag van Versailles, vooral 

op de clausules betreffende de herstelbetalingen. Volgens Keynes zou Duitsland 

nooit aan zijn verplichtingen kunnen voldoen en zou het land volledig verpauperen, 

wat desastreuze gevolgen voor de gehele Europese economie zou hebben. Het mag 

geen verwondering wekken dat het boek van Keynes in Nederland met instemming 

werd ontvangen. Zelfs koningin Wilhelmina had het gelezen en had de indruk 

gekregen dat het 'een zeer buitengewoon boek' was.7 

Nederland had er het grootste belang bij dat Duitsland op economisch gebied zo 

snel mogelijk op de been zou worden geholpen. Aanvankelijk was de regering niet 

bereid tot concrete maatregelen om daar een bijdrage aan te leveren. Van Karne-

beek was op zichzelf geen tegenstander van het verlenen van kredieten door Neder

landse banken, maar hij vreesde dat een staatskrediet aan Duitsland een te politiek 

karakter zou krijgen.79 Op 14 november 1919 besloot de Nederlandse regering toch 

tot het verlenen van een staatskrediet aan Duitsland ten bedrage van tweehonderd 

miljoen gulden, mits het gekoppeld zou worden aan de garandeerde levering van 

een bepaalde minimum hoeveelheid kolen. Buitenlandse Zaken deed zijn best om 
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tegenover het buitenland de politieke angel uit het akkoord met Duitsland te halen. 

Nederland had nu eenmaal behoefte aan herstel van het economisch verkeer met 

de oosterbuur. Zou Nederland geen kolen krijgen, dan zou er onrust in het land 

ontstaan. De kredietverlening was bovendien bedoeld als een anti-bolsjewistische 

handelstransactie. Het was tevens in het belang van de rust en orde in Europa dat 

het internationale economische leven weer op gang zou komen, aldus Van Karne-

beek.8° 

Waren vele vertegenwoordigers van de Nederlandse commerciële, industriële en 

financiële kringen al niet gelukkig met het vredesverdrag, ook nogal wat aanhan

gers van de Volkenbondsgedachte waren diep teleurgesteld. Sternheim stelde vast 

dat de Volkenbond - 'men durft de naam nauwelijks zonder ironie uitspreken' -

een bespotting was geworden van wat men er zich van tevoren van had gedacht. 

Een lid van de NAOR, J.A. van Zutphen, refereerde in een brief aan Van der Mande-

re eind mei 1919 aan de 'moordpoging, die nu reeds te Parijs op de Volkenbondsge

dachte wordt gepleegd'.8 ' Ondanks de felle kritiek op het vredesverdrag toonde de 

pers zich over het algemeen voorstander van de toetreding van Nederland tot de 

Volkenbond, zij het zonder veel geestdrift. Het lidmaatschap van de Volkenbond 

werd doorgaans gezien als het minste van twee kwaden.82 

Struycken maakte zich weinig illusies over de geestelijke atmosfeer waarin de 

Volkenbond werd opgericht. Hij geloofde dat het besluit van de staten samen te 

werken uitsluitend door egoïstische en materialistische overwegingen was ingege

ven. De jurist bleef waarschuwen tegen al te hoge verwachtingen aangaande de 

mogelijkheden van de Volkenbond de internationale vrede en stabiliteit te handha

ven. De staten zouden volgens hem niet bereid zijn deze organisatie te laten beslis

sen over aangelegenheden waarbij hun essentiële nationale belangen op het spel 

stonden. Zouden er nieuwe oorlogen uitbreken, dan zou de Volkenbond niet tot 

krachtdadig optreden in staat zijn; het was dan ook zinloos de jonge volkerenorga

nisatie met een uitgebreid sanctieapparaat uit te rusten. Struycken hield vast aan 

zijn standpunt dat een vreedzame wereldorde alleen van onderaf kon worden opge

bouwd. Het was zijns inziens in de eerste plaats noodzakelijk te zoeken naar nieu

we juridische beginselen die de politieke verhoudingen tussen de staten zouden 

kunnen bepalen. Verder zou er vrij internationaal ruilverkeer moeten komen, zodat 

ieder volk de beschikking over grondstoffen zou krijgen. 3 

Toetreden of niet? 

Toen de definitieve tekst van het Volkenbondsverdrag eenmaal beschikbaar was, 

had de CVDV de opdracht gekregen een oordeel over dit document te vellen. Zij 

besloot een subcommissie in te stellen, die zich bezig moest houden met de vraag 

in hoeverre de Nederlandse wetgeving aan een eventueel lidmaatschap van de Vol

kenbond zou moeten worden aangepast. De subcommissie, die bestond uit Van 
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Vollenhoven, Van Eysinga en Loder, stelde een ontwerp voor een Volkenbondswet 

op, waarin werd gestipuleerd dat het recht van de Kroon oorlog te verklaren uit de 

grondwet zou moeten worden geschrapt. Tevens zou er in de grondwet een bepa

ling moeten komen betreffende de plicht aan een militaire actie van de Volkenbond 

deel te nemen.8 4 

Binnen de CVDV heerste verdeeldheid over de plannen van de subcommissie. 

Van Vollenhoven en vier andere leden hadden zich op het standpunt gesteld dat de 

regering er alles aan moest doen 'om de bepalingen van het grondverdrag van een 

welgezinde en heilzame toepassing te verzekeren'. Nederland diende volgens deze 

groep naar vermogen mee te werken om 'de volkenbondsgedachte meer dan tot 

dusver te verwezenlijken'. Indien Nederland een zo 'breed en vooruitstrevend' 

mogelijke steun aan het werk van de Volkenbond zou verlenen, zou dit andere 

landen misschien tot voorbeeld strekken. Aldus zou men in de Volkenbond de 

internationale geest kunnen introduceren die onmisbaar was voor het functioneren 

van de organisatie. Van Vollenhoven en de zijnen waren van mening dat de leden 

van de Volkenbond 'mundiaal' zouden moeten denken; directe nationale belangen 

zouden zonodig terzijde moeten worden geschoven ten behoeve van het internatio

nale belang. Een minderheid binnen de CVDV, die uiteraard door Struycken werd 

geleid, had heel andere gedachten over de rol die Nederland als lid van de Volken

bond zou moeten spelen. Het lot van de Volkenbond hing volgens deze vier leden 

af van houding van de grote mogendheden. De kleine staten zouden zich geen 

illusies mogen maken over hun zedelijke invloed; zij zouden er beter aan doen 'den 

loop der omstandigheden met nuchterheid en koelen blik gade te slaan en af te 

wachten.'85 Volgens Struycken en zijn medestanders zouden de door de subcom

missie voorgestelde wijzigingen van de grondwet pas kunnen worden doorgevoerd 

wanneer de volmaakte Volkenbond tot stand zou zijn gekomen, en dat was nog lang 

niet het geval. 'Voordat de groote mogendheden hebben getoond, dat zij mundiaal 

voelen en handelen, is er geen enkele aanleiding voor Nederland, om zich in die 

richting de handen te binden', aldus Struycken. Volgens De Louter was de Volken

bond niet meer dan een internationale organisatie met een politiek karakter, terwijl 

de subcommissie de Volkenbond voorstelde als een supranationale instelling met 

een rechtskarakter. 

Na het oordeel van de CVDV gehoord te hebben, nam de regering het besluit een 

wetsvoorstel aangaande de toetreding tot de Volkenbond aan de Staten-Generaal 

aan te bieden. Het definitieve besluit werd begin september genomen, toen de 

Troonrede werd opgesteld. Wat de Volkenbond betrof bevatte deze de passage: 

'Nadat de totstandkoming van den Volkenbond zal zijn verzekerd, zal de toetreding 

van Nederland aan uwe goedkeuring worden onderworpen.'87 P.J.M. Aalberse, de 

minister van Arbeid, wees oud-premier Abraham Kuyper erop dat de regering niet 

in een 'hoera-stemming' tot de Volkenbond wenste toe te treden. 'Alleen de overwe

ging: wanneer Nederland - nu alle voorname neutralen toetreden - buiten den 

Volkenbond blijft, zijn de bezwaren en bedenkingen nóg ernstiger, heeft den door

slag gegeven', aldus Aalberse.8 
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Op Buitenlandse Zaken werd een ontwerp voor een Memorie van Toelichting 

opgesteld, dat behoorde bij het wetsvoorstel dat voorzag in toetreding tot de Volken

bond. Het ontwerp werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van State. Dit 

college legde koningin Wilhelmina vervolgens een stuk voor waarin scherpe kritiek 

op het Volkenbondsverdrag werd uitgeoefend. De vice-president van de Raad van 

State, W.F. van Leeuwen, schreef de vorstin dat de Volkenbond van Versailles de 

totale miskenning vormde van wat een ware Volkenbond behoorde te zijn. Boven

dien dreigde Nederland als lid van de Volkenbond zowel zijn neutraliteit als zijn 

soevereiniteit te verliezen. Van Leeuwen schreef verder dat de economische boycot 

een stap terug in de ontwikkeling van het volkenrecht betekende, aangezien een 

dergelijke boycot vooral 'vrouwen, kinderen, zieken en ouden van dagen' zou tref

fen. Volgens de Raad van State moest Nederland alleen maar tot de Volkenbond 

toetreden omdat er geen alternatief bestond.89 Van Karnebeek schreef de vorstin 

dat de regering het op vele punten met de Raad van State eens was, bijvoorbeeld 

daar waar het de economische boycot betrof. Zij moest er echter rekening mee 

houden, dat de Memorie van Toelichting voor het buitenland als maatstaf zou die

nen voor de geest waarin Nederland tot de Volkenbond toetrad. 'Aan een land, 

welks regeering zou te kennen geven slechts noodgedwongen tot den Bond toe te 

treden en de ineenstorting ervan met vreugde te zullen begroeten zal uiteraard in 

dien Bond geen plaats van eenige beteekenis worden ingeruimd', aldus Van Karne

beek. De regering achtte het derhalve niet wenselijk al te veel nadruk te leggen op 

de nadelen van het lidmaatschap van de Volkenbond, ook al omdat Nederland hoe 

dan ook zou toetreden. De regering deelde bovendien niet alle bezwaren die de 

Raad van State tegen het lidmaatschap naar voren had gebracht. Zij wees er bijvoor

beeld op dat de belangen van de grote mogendheden niet altijd overeenstemden, 

hetgeen de kans kleiner maakte dat zij de Volkenbond zouden domineren. Dat de 

grote mogendheden in de Volkenbond meer invloed zouden hebben dan de kleine

re achtte de regering overigens onvermijdelijk. Verder schreef Van Karnebeek dat 

de tijd nog niet rijp was voor een 'ware' Volkenbond, omdat de geest van vertrou

wen die het fundament van iedere wezenlijke Volkenbond zou moeten zijn, voorals

nog ontbrak.90 

Naar aanleiding van het commentaar van de Raad van State werd het ontwerp 

voor de Memorie van Toelichting op enkele kleine punten geamendeerd. In de 

definitieve versie van de Memorie stelde de regering vast dat de Volkenbond er 

anders uit zag dan aanvankelijk was gehoopt en verwacht. Dit was een logisch ge

volg van het 'tweeledige' karakter van de Volkenbond, die immers zowel een poli

tiek verbond als een juridische organisatie was. Het feit dat de Volkenbond een 

politiek karakter droeg was volgens de regering betreurenswaardig maar onvermij

delijk. In ieder geval betekende deze omstandigheid dat afzijdig blijven ernstige 

gevolgen zou kunnen hebben voor de internationale positie van Nederland. Deze 

overweging mocht echter niet van doorslaggevend belang zijn daar waar het de 

toetreding van Nederland betrof. Nederland zou alleen moeten toetreden indien er 

op zijn minst een zeker vertrouwen bestond, dat de Volkenbond in de toekomst zou 
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kunnen uitgroeien tot 'eene werkelijke vredes- en rechtsorganisatie der volken'. 

De regering stelde vast dat de leden van de Volkenbond een deel van hun soeve

reiniteit zouden moeten prijsgeven. Nederland zou door toetreding tot de Volken

bond een groot offer brengen in de vorm van het opgeven van het recht in geval van 

oorlog neutraal te blijven. Nederland had dit offer graag willen brengen indien de 

zekerheid had bestaan, dat de besluiten van de Volkenbond inderdaad onpartijdig, 

rechtmatig en rechtvaardig zouden zijn. Juist in dit opzicht liet het Volkenbondsver

drag te wensen over. Het Permanente Hof was geheel 'in de windselen' gelaten', 

er was geen verplichte arbitrage voor rechtsgeschillen ingevoerd en zelfs een be

hoorlijke procedure voor de verdere ontwikkeling van het internationale recht 

moest men tevergeefs zoeken. 

Het succes van de Volkenbond hing volgens de regering af van de vraag of de 

volkerenorganisatie haar belofte gestand zou kunnen doen, een in strijd met het 

Volkenbondsverdrag gevoerde oorlog ook inderdaad 'te fnuiken ofte dempen'. Zou 

de Volkenbond daartoe niet in staat zijn, dan hadden de bepalingen van het Volken

bondsverdrag slechts een morele waarde en zouden ze aan geen enkele staat de 

gerustheid verschaffen die voor de totstandkoming van een nieuwe internationale 

staatkunde de voorwaarde was. Wat het Volkenbondsverdrag aangaande de sancties 

stipuleerde was nog maar een 'kiem'. Toch waren de lidstaten verplicht aan een 

economische boycot van de agressor deel te nemen en troepen van de Volkenbond 

die op weg waren naar het strijdtoneel door te laten. Deze bepalingen betekenden 

het einde van de militaire neutraliteit zoals deze tot dusver had bestaan. Zou Neder

land in geval van oorlog deelnemen aan economische sancties of doortocht verle

nen aan troepen die namens de Volkenbond opereerden, dan zou het land waar

schijnlijk in de oorlog worden betrokken. Hier stond tegenover dat de gemeen

schappelijke militaire actie, in tegenstelling tot de economische boycot, niet auto

matisch zou intreden. Bovendien zou de Raad de lidstaten slechts kunnen verzoe

ken mee te doen, en alleen aan kunnen geven welke contingenten zij aan de inter

nationale strijdmacht zouden kunnen bijdragen. Verder wees de regering erop dat 

het lidmaatschap van de Volkenbond voor Nederland niet alleen risico's met zich 

mee zou brengen, maar ook voordelen zou kunnen hebben. 'Zoowel het verbod van 

eiken onverhoedschen oorlog, als de in art. 10 gegeven garantie voor 's lands territo

riale onschendbaarheid tegen eiken aanval van buiten, zijn bepalingen, die van 

groot belang kunnen blijken, niet het minst voor onze koloniën.' 

Duidelijk was volgens de regering dat, wilde het Volkenbondsstelsel in de prak

tijk iets betekenen, het nog een deugdelijke uitwerking en krachtige bevestiging 

diende te ondergaan. Volgens de regering was het de vraag of deze onvolmaaktheid 

van het Volkenbondsverdrag als een vergissing moest worden opgevat. De toekomst 

zou leren of het niet getuigde van staatmanswijsheid dat men in Versailles een 

onvolmaakte Volkenbond had geschapen, en een ruime mogelijkheid tot verdere 

ontwikkeling van de organisatie had gelaten. De regering meende dat de Volken

bond de eerste jaren niet overbelast mocht worden. Men zou eerst de atmosfeer van 

vertrouwen moeten laten ontstaan die voor een vruchtbare werkzaamheid van de 
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Volkenbond de onmisbare voorwaarde was. Nederland had de taak te bevorderen 

dat de Volkenbond zich in de juiste richting zou ontwikkelen. 

De regering betoogde dat een eventueel besluit tot de Volkenbond toe te treden, 

niet slechts het uitvloeisel zou mogen zijn van de overweging dat Nederland als 

buitenstaander in een onhoudbare internationale positie zou geraken. Een Neder

landse toetreding tot de Volkenbond zou het resultaat moeten zijn van de overtui

ging dat de organisatie de kiemen in zich droeg van een ontwikkeling die aan het 

mensdom ten goede zou komen. Verder zou een besluit tot de Volkenbond toe te 

treden moeten worden ingegeven door de gedachte, dat het met de beste tradities 

van Nederland zou strijden afzijdig te blijven van deze poging tot het organiseren 

van de internationale samenleving. De regering concludeerde: 'Nederland's plaats 

is in den Bond, om daar, getrouw aan zijn roeping op het gebied der internationale 

rechtsvorming, mede te werken de organisatie geleidelijk te verbeteren en tot meer

dere volmaking te brengen. (...) Ook al zijn de teekenen niet alle geschikt, om in de 

toekomst vertrouwen te wettigen, wanneer de menschheid, met een dreigende 

staatkundige en economische ontreddering voor oogen, met deze nieuwe orde een 

ernstige proef begeert te nemen, mag Nederland niet achterblijven.'9' 

Struycken stemde van harte in met de opvattingen van de regering. Het feit dat 

de Volkenbond een politiek doel had, te weten het handhaven van de vredesverdra

gen, was zijn zwakheid bezien onder het licht van de idee, maar zijn kracht indien 

men lette op de levensvatbaarheid van de volkerenorganisatie. Men had nu de mo

gelijkheid aan de verdere ontwikkeling van de Volkenbond te werken, opdat er in 

de toekomst een echte rechtsorganisatie zou ontstaan. Nederland zou een bijdrage 

aan deze verdere ontwikkeling moeten leveren. 'Hoe sceptisch men ook zij, verme

tel zou het zijn aan deze proef, de eerste in de lijdensgeschiedenis der menschheid 

om haar internationaal leven tot eene duurzame rechts- en vredesorganisatie te 

vervormen, niet te zullen medewerken, omdat, als deze proef niet slaagt, geslachten 

zullen voorbijgaan vóór een nieuwe proef kan worden gewaagd', aldus Struycken.92 

De Nederlandse regering had duidelijk gemaakt dat zij voorstander was van toetre

ding tot de Volkenbond. Korte tijd na de indiening van het wetsontwerp leek het er 

echter op dat de definitieve beslissing of Nederland lid zou worden niet bij de Sta-

ten-Generaal, maar bij de Geallieerden zou berusten. De regering had besloten 

Wilhelm 11 asiel te verlenen. Vooral Groot-Brittannië leek echter vastbesloten hem 

alsnog in handen te krijgen. De keizer zou zich volgens de Britse regering persoon

lijk moeten verantwoorden voor schendingen van het internationaal recht als de 

Duitse inval in België.93 Toen Den Haag weigerde de voormalige keizer aan de 

Geallieerden uit te leveren, dreigde de Britse regering bij monde van haar gezant 

in Den Haag, Sir Ronald Graham, Nederland zelfs met de verbreking van de diplo

matieke betrekkingen. Ook liet Graham aan Van Karnebeek weten dat Nederland 

niet tot de Volkenbond zou worden toegelaten indien het land volhardde in zijn 

besluit.94 Ondanks dit dreigement bleef Nederland weigeren Wilhelm n aan de 

Geallieerden over te dragen. Deze weigering was deels het gevolg van het feit dat 
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Van Karnebeek ervan overtuigd was dat de Britse dreigementen in wezen loos wa

ren. De minister wist dat Frankrijk en Italië, de voornaamste bondgenoten van 

Groot-Brittannië, niet volledig achter de Britse eisen stonden. Bovendien was Van 

Karnebeek op de hoogte van het feit, dat er zelfs binnen het Britse kabinet verdeeld

heid bestond over de vraag of Nederland nu werkelijk het mes op de keel moest 

worden gezet.95 Na verloop van tijd zou blijken dat Van Karnebeek het gelijk aan 

zijn zijde had. Het besluit de voormalige keizer asiel te verlenen had geen verre

gaande consequenties: van een diplomatiek isolement of een weigering Nederland 

tot de Volkenbond toe te laten kwam niets terecht. 

'Wat een lelijk kindje is dat' 

Het wetsontwerp betreffende de toetreding tot de Volkenbond kwam in februari 

1920 in de Tweede Kamer aan de orde.96 Zoals te verwachten was viel er weinig 

geestdrift voor de toetreding te bespeuren. De sociaal-democraat Jan Oudegeest 

vergeleek zijn collega's met bezoekers van een kraamkamer, die zich over de pasge

borene buigen met de woorden: 'Wat een lelijk kindje is dat.'97 Toch was er maar 

weinig verzet tegen de toetreding tot de Volkenbond. Enkele kamerleden maakten 

duidelijk dat zij niets in de nieuwe volkerenorganisatie zagen, maar dat zij van 

mening waren dat er geen alternatief was voor toetreding. Eén van de weinige 

kamerleden die wel tegen de toetreding tot de Volkenbond stemden was H. Stule-

meijer, volksvertegenwoordiger namens de RKSP. Volgens hem was de Volkenbond 

van Versailles een parodie op een ware Volkenbond: deze als vredesinstrument 

gecamoufleerde oorlogsmachine had met de principes van Wilson niets te maken. 

De toetreding tot een Volkenbond die niet veel meer was dan een instrument van 

de Geallieerden, diende volgens Stulemeijer geen enkel Nederlands belang. Het 

katholieke kamerlid liet weten: 'Ik kan dit voorstel slechts bezien van nationaal 

standpunt. Dat is misschien kleingeestig, dat is wellicht niet breed van opvatting, 

maar ik gevoel alsnog geen vrijheid om door mijn stem te geven aan dit voorstel de 

mogelijkheid te openen, dat over 10 of 20 jaren mijn jongens en al de andere jonge

mannen van Nederland hun bloed of misschien hun leven moeten laten in de step

pen van Rusland of in de woeste bergen van den Balkan.'9 

Ook de kamerleden die zich altijd voorstanders van de stichting van een interna

tionale organisatie hadden getoond oefenden felle kritiek uit op de Volkenbond van 

Versailles. Dresselhuys, sinds december 1916 kamerlid namens de Bond van Vrije 

Liberalen, noemde het Volkenbondsverdrag 'onvolmaakt, onbevredigend en diep 

teleurstellend'.99 Toetreding tot de Volkenbond verdiende volgens Dresselhuys 

echter aanbeveling omdat de organisatie nu eenmaal bestond, of Nederland er nu 

lid van was of niet. De kritiek van veel kamerleden richtte zich in het bijzonder op 

het Verdrag van Versailles en op het feit dat het Volkenbondsverdrag daarvan een 

integraal onderdeel vormde. Ook de voorgenomen uitsluiting van de vroegere Cen-
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tralen wekte veel ongenoegen. De christelijk-historische voorman jhr. A.F. de Sa-

vornin Lohman zag zelfs wel wat in de gedachte dat Nederland pas tot de Volken

bond zou toetreden wanneer de Centralen waren toegelaten. Volgens sommige 

kamerleden was de Volkenbond geen rechtsorganisatie, maar een machtsbond, 

bedoeld om een met geweld afgedwongen vrede te handhaven en de oorlogsbuit 

van de Geallieerden veilig te stellen. De Savornin Lohman meende dat er in het 

Volkenbondsverdrag helemaal geen rechtsbeginselen werden gehuldigd. Het ver

drag sanctioneerde zelfs de meest minderwaardige methodes van krijgsvoering, 

zoals het verschrikkelijke'uithongeringsstelsel'. Vanuit het oogpunt van de interna

tionale rechtsbeginselen was het Volkenbondsverdrag volgens De Savornin Lohman 

het beste met een 'windei' te vergelijken. Zijns inziens betekende het lidmaatschap 

van de Volkenbond in feite aansluiting bij het Verdrag van Versailles en erkenning 

van de rechtmatigheid van de bepalingen ervan, terwijl deze onuitvoerbaar wa

ren.100 Sommige kamerleden, zoals de antirevolutionair Rutgers, vreesden dat het 

lidmaatschap van de Volkenbond tot een forse aantasting van de Nederlandse soeve

reiniteit zou leiden. Dresselhuys en de sociaal-democraatTroelstra waren het daar

mee niet eens. Zij geloofden juist dat de Volkenbond te zeer vasthield aan de soeve

reiniteit van de lidstaten, en beschouwden dit als één van de grootste fouten van de 

organisatie. Zo merkte Troelstra op: 'Zonder ingrijpen in de souvereiniteit is een 

effectief internationaal orgaan op den duur onmogelijk."01 

Uiteraard vroegen nogal wat kamerleden zich af welke gevolgen de bepalingen 

van Artikel 16 voor de zo lang gekoesterde Nederlandse neutraliteit zouden hebben. 

Rutgers was van mening dat een verplichting deel te nemen aan een militaire actie 

voor Nederland te zwaar was. Het feit dat de regering deze verplichting niet aan

vaardde, viel volgens hem dan ook toe te juichen. Andere kamerleden vreesden 

echter dat de Raad Nederland zou kunnen dwingen toch aan een militaire actie deel 

te nemen. Sommigen toonden zich vooral bezorgd over de verplichting troepen van 

de Volkenbond die op weg waren naar een slagveld doortocht te verlenen. Dit zou 

ertoe kunnen leiden dat Nederland alsnog het toneel van krijgshandelingen zou 

worden. 

Overigens lieten niet alle kamerleden zich even negatief over de Volkenbond van 

Versailles uit. Vooral de vrijzinnig-democraat H.P. Marchant waarschuwde tegen 

een overmaat aan scepsis jegens vredesverdragen en Volkenbond. Hij refereerde 

aan de psychische gevolgen van de oorlog, die verhinderden dat overwinnaars en 

verliezers als gelijken met elkaar konden omgaan. De Volkenbond zou voorlopig 

een machtsbond blijven; de toekomstige ontwikkeling van de volkerenorganisatie 

hing onder meer af van de snelheid waarmee de psychische gevolgen van de oorlog 

zouden verdwijnen. Er was volgens Marchant echter geen enkele reden te ontken

nen dat er op den duur iets goeds uit het Volkenbonds verdrag zou kunnen groeien. 

Voor de internationale positie van Nederland maakte het trouwens niet uit of het 

land zou toetreden of niet: deze zou hoe dan ook onzeker zijn. 

Na de eerste termijn van de behandeling van het wetsontwerp betreffende de 

toetreding tot de Volkenbond, die eindigde op 18 februari, was al duidelijk dat de 
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overgrote meerderheid van de kamerleden er zijn stem aan zou geven. Sommigen 

twijfelden nog, onder meer omdat niet duidelijk was wat de Verenigde Staten zou

den doen. Op 19 februari volgde de repliek van Van Karnebeek.102 De minister 

erkende dat de toetreding tot de Volkenbond een grote stap was. Als lid van de Vol

kenbond zou Nederland in geval van een ongeoorloofde oorlog niet meer neutraal 

kunnen blijven. Naar aanleiding van het betoog van Stulemeijer onderstreepte Van 

Karnebeek echter, dat er slechts een morele verplichting was mee te werken aan 

een gemeenschappelijke militaire actie. Het stond een staat vrij te weigeren mee 

te doen indien hij de afstand die hem scheidde van de plaats waar de agressie had 

plaatsgevonden, te groot achtte. Kortom: de zonen van Stulemeijer zouden niet 

naar de steppen van Siberië hoeven te worden gestuurd. Anderzijds meende Van 

Karnebeek dat de Nederlandse positie uit politiek oogpunt weleens heel anders zou 

kunnen worden indien de ongeoorloofde oorlog in de buurt van Nederland zou 

worden uitgevochten. In dat geval zou de Raad met een zekere aandrang kunnen 

zeggen: 'gij moet meedoen, want het brandt bij u in de buurt'. De minister gaf toe 

dat Nederland als lid van de Volkenbond hoe dan ook een deel van zijn soevereini

teit zou moeten prijsgeven. De regering meende echter dat de besluiten van de 

Raad niet bindend waren voor leden die zelf niet bij de zittingen van dit lichaam 

vertegenwoordigd waren; in zoverre werd hun soevereiniteit dus gerespecteerd. 

Een andere netelige kwestie betrof de doortochtplicht. Deze mocht men volgens 

de minister niet te lichtvaardig opvatten, vooral omdat Nederland grensde aan het 

historische slagveld van Europa. De doortochtplicht zou er zelfs toe kunnen leiden 

dat Nederland de operatiebasis van de Volkenbondstroepen zou worden. Wanneer 

de Raad tot een gemeenschappelijke militaire actie zou besluiten en de troepen 

door Nederland zouden willen trekken, zou de regering echter het recht hebben bij 

het overleg hierover betrokken te worden. Zij zou dan de mogelijkheid krijgen 

zeggenschap uit te oefenen over de wijze waarop de verplichting tot doortochtverle-

ning zou worden toegepast. Nederland zou volgens Van Karnebeek dit recht tot 

overleg echter niet mogen misbruiken om de doortocht van de Volkenbondstroepen 

te verhinderen. 

Van Karnebeek begreep wel dat sommige kamerleden alleen met de toetreding 

tot de Volkenbond wilden instemmen indien de Centralen zouden worden toegela

ten. Immers: 'Wanneer daar 200 millioen menschen in Europa buiten het verband 

van den Volkenbond worden gelaten, kan men dan zeggen, dat men een Volken

bond heeft?"03 De minister verwachtte echter dat de Centralen in de nabije toe

komst lid zouden mogen worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan had Nederland 

nog altijd het recht gebruik te maken van de uittredingsclausule. Van Karnebeek 

waarschuwde echter dat als Nederland met het toetreden tot de Volkenbond zou 

wachten totdat de Centralen lid zouden mogen worden, het land alleen via ballotage 

zou kunnen worden toegelaten. Het was volgens hem beter als oorspronkelijk lid 

tot de Volkenbond toe te treden. Bovendien zou een afwachtende houding van Ne

derland er niet toe leiden dat de Centralen eerder zouden worden toegelaten. Van 

Karnebeek gaf toe dat de Volkenbond een enigszins ander karakter zou krijgen 
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indien de Verenigde Staten erbuiten zouden blijven, maar hij ging ervan uit dat de 
overige grote mogendheden de Volkenbond ook in dat geval in stand zouden willen 
houden. 

Van Karnebeek kon zich indenken dat vele kamerleden aarzelden met de toetre

ding in te stemmen. De Volkenbond week immers af van hetgeen men er zich van 

had voorgesteld, en vertoonde eigenaardigheden waarmee men zich in Nederland 

niet zo gemakkelijk kon verenigen. Van Karnebeek meende echter dat de opstellers 

met opzet veel vage bepalingen in het Volkenbondsverdrag hadden opgenomen; 

dergelijke bepalingen zouden in een later stadium nader kunnen worden uitge

werkt. Wat de grief van veel kamerleden over de band tussen Volkenbondsverdrag 

en het Verdrag van Versailles betrof, merkte de minister op dat hij over dit laatste 

verdrag geen oordeel wenste te vellen. Hij waarschuwde echter tegen onbillijke 

kritiek. Verder vroeg hij zich af of het mogelijk zou zijn geweest buiten het vredes

verdrag om een georganiseerd overleg tussen de volken in het leven te roepen. 

Van Karnebeek wees erop dat Nederland een geïsoleerde positie in het internati

onale leven zou krijgen indien het buiten de Volkenbond zou blijven. Een instelling 

als het Hof zou voor Nederland niet toegankelijk zijn. Bovendien: als Nederland 

een conflict zou krijgen met een lid van de Volkenbond, zouden de bepalingen van 

Artikel 17 in werking treden. Nederland zou in dat geval weleens de hele Volken

bond tegen zich kunnen krijgen. Het land zou als een rechteloze staat worden 

behandeld. Nederland zou misschien zelfs zijn strijdkrachten drastisch moeten 

uitbreiden. De minister was echter niet alleen uit dergelijke negatieve overwegin

gen voorstander van een Nederlands lidmaatschap. De Volkenbond had immers 

ook zijn positieve kanten: de huidige regeling gaf volgens de minister een richt

snoer in een tijd waarin men daaraan meer dan ooit behoefte had om de wereld 

weer op orde te brengen. Hij was er persoonlijk van overtuigd dat te midden van 

de algemene verwarring en ontreddering die in Europa heersten, de Volkenbond 

een element van cohesie en een punt van overleg kon worden. Als zodanig verte

genwoordigde de Volkenbond een zekere waarde. Van Karnebeek zag in de oprich

ting van de Volkenbond geen aanleiding om in 'dythyramben' los te barsten; men 

moest er niet meer van willen maken dan erin zat. Toch meende hij dat de Volken

bond wel degelijk iets goeds zou kunnen brengen, indien alles zou worden gedaan 

wat mogelijk was om in deze organisatie de geest vaardig te houden die Europa 

voor zijn wederopbouw nodig had. Ieder rechtschapen en beschaafd volk had de 

plicht aan de verbetering van die geest mee te werken. De vroegere Britse minister 

van Buitenlandse Zaken Lord Grey had gezegd dat toetreding tot de Volkenbond 

een sprong in het duister was. Dit mocht misschien zo zijn, maar als er sprake was 

van duisternis, dan was het volgens Van Karnebeek beter dat men de sprong met 

de Volkenbond waagde. 

In hun reacties op de rede van de minister spraken bijna alle kamerleden hun 

waardering uit voor diens heldere en concrete uiteenzetting. Vervolgens werd er 

over de toetreding tot de Volkenbond gestemd. Zoals gezegd was van tevoren al 

duidelijk dat de meeste kamerleden voor het wetsontwerp zouden stemmen. Het 
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is echter mogelijk dat Van Karnebeek er met zijn rede in slaagde nog enkele twijfe

laars over de streep te trekken. Het wetsontwerp werd met negenenvijftig tegen vijf 

stemmen aanvaard. Behalve Stulemeijer en de communisten Willem van Ravesteijn 

en David Wijnkoop, stemden H. Kolthek van de Socialistische Partij en J.W. Kruyt 

van de Christelijk Sociale Partij tegen de toetreding van Nederland tot de Volken

bond. Opvallend is dat maar liefst zesendertig kamerleden hun stem in het geheel 

niet uitbrachten. Dit bevestigt nog maar eens hoe gering de geestdrift was die de 

Tweede Kamer voor de Volkenbond en het Nederlandse lidmaatschap ervan kon 

opbrengen.104 

Struycken concludeerde naar aanleiding van de debatten in de Tweede Kamer dat 

de stemming tamelijk koud was geweest. Dit weerspiegelde volgens hem echter de 

houding van de rest van Nederlandse volk en in feite de gehele wereld. Struycken 

kon zich wel in de houding van de Tweede Kamer vinden. Dit lichaam had met het 

lidmaatschap ingestemd omdat Nederland als buitenstaander ten gevolge van Arti

kel 17 wel in de lasten, maar niet in de rechten van het lidmaatschap zou delen. 

Bovendien sloot de gebrekkige Volkenbond nog het beste aan bij de 'huidige, droe

ve werkelijkheid'. Wel vond Struycken het merkwaardig dat in de Tweede Kamer 

meer nadruk was gelegd op het feit dat de Centralen geen lid mochten worden dan 

op de onzekerheid van het lidmaatschap van de Verenigde Staten. Indien de Ver

enigde Staten niet zouden toetreden, zou dit voor de mogelijkheid dat de Volken

bond zich ten goede zou ontwikkelen, veel ernstiger consequenties hebben dan een 

voorlopige buitensluiting van de Centralen, die als tijdelijke maatregel 'menschkun

dig' viel te begrijpen. Zouden de Verenigde Staten niet toetreden, dan zou de Vol

kenbond een organisatie van enkele Europese staten blijven, en zou de kans op 

toetreding van de Centralen kleiner worden. Struycken concludeerde dat Nederland 

als lid van de Volkenbond samen met andere goedgezinden moest proberen te 

maken wat er van te maken viel.105 

De jurist J. A. van Hamel, die tot hoofd van de Juridische Afdeling van het Secre

tariaat was benoemd, complimenteerde Van Karnebeek met diens rede in de Twee

de Kamer. Verder schreef hij de minister: 'Bij de aandrang van sommigen om de 

Nederlandsche stem als het ware reeds aanstonds in te lijven in den dienst van 

verzachting van het tractaat van Versailles en de onverwijlde toelating van Duits-

chland heeft UE op mijns inziens gelukkige wijze de boot wat afgehouden. Dit zou 

een gevaarlijke tendenz worden, waartegenover wij, naar mijn bescheiden inzicht, 

wijs doen een zelfstandiger standpunt in te nemen.'10 

Nadat de Tweede Kamer met de Nederlandse toetreding tot de Volkenbond ak

koord was gegaan, kon het wetsontwerp aan de Eerste Kamer worden voorgelegd. 

Het debat in de Senaat, dat op 5 maart begon en eindigde, leverde weinig nieuwe 

argumenten voor of tegen de Volkenbond 0p.107 De antirevolutionair H. Bavinck 

wees, refererend aan Der Untergang des Abendlandes van Oswald Spengler, op de 

noodzaak de christelijke cultuur en beschaving van de ondergang te redden, wat 

zou moeten gebeuren via verzoening tussen de staten. De Volkenbond zou hierbij 
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een rol kunnen spelen. Wel vond Bavinck het jammer dat het Volkenbondsverdrag 

niet onder de hoede van God was gesteld. Van Embden, die namens de VDB zitting 

m de Eerste Kamer had genomen, wees de critici van het Verdrag van Versailles op 

de catastrofale gevolgen die een zege van Duitsland zou hebben gehad: 'Een Luden-

dorff-vrede zou recht en moraal hebben geslagen op zóó monsterachtige wijze, dat 

daarbij de excessen van het tractaat van Versailles kortweg onvergelijkbaar zijn."°8 

De sociaal-democraat W.H. Vliegen betuigde zijn onverholen instemming met de 

oprichting van de Volkenbond. Hij bekritiseerde zijn voormanTroelstra, die volgens 

hem in de Tweede Kamer een te pessimistische toon had aangeslagen. Van Karne-

beek wees de critici van de Volkenbond op de omstandigheden waarin de organisa

tie tot stand was gekomen. Gezien deze omstandigheden hadden de opstellers van 

het Volkenbondsverdrag niet verder willen gaan 'dan wat ik zou willen noemen den 

grootsten gemeenen deeler van de practische mogelijkheden'. Men kon zich dan 

ook afvragen of de zwakheden die de Volkenbond vertoonde wel echte zwakheden 

waren, en of de eigenaardige regelingen die men in het Volkenbondsverdrag vond, 

niet uit praktische overwegingen waren goed te keuren. Na de repliek van de minis

ter werd het wetsontwerp met eenendertig tegen twee stemmen aanvaard. 

De regering had nu de toestemming van het parlement tot de Volkenbond toe 

te treden. Deze toetreding geschiedde in de vorm van de overhandiging van een 

nota aan Drummond door de gezant in Londen, jhr. Reneke de Marées van S winde-

ren, aangezien het Secretariaat van de Volkenbond toentertijd nog in de Britse 

hoofdstad was gevestigd. De nogal prozaïsche gebeurtenis vond plaats op 9 maart 

1920. Van een uitgebreid ceremonieel was geen sprake; dit zou ook niet gepast 

hebben bij de weinig geestdriftige reacties die de oprichting van de Volkenbond in 

Nederland had losgemaakt.109 

Omdat Nederland binnen twee maanden nadat het Verdrag van Versailles in wer

king was getreden toetrad tot de Volkenbond, werd het tot de 'oorspronkelijke le

den' gerekend. Dit was opmerkelijk, omdat Nederland tijdens de Eerste Wereldoor

log door de Geallieerden als een pro-Duits land was gezien; op het Britse gezant

schap in Den Haag bijvoorbeeld had men minister-president Cort van der Linden 

omgedoopt tot 'Caught Unter den Linden'."0 De doortochtverlening aan de Duitse 

troepen en de asielverlening aan de Kaiser hadden Nederland er ook niet populair

der op gemaakt. Men zou dus kunnen zeggen dat Nederland blij mocht zijn dat het 

de status van internationale paria bespaard was gebleven. Desondanks viel er in 

Nederland ook nadat de toetreding een feit was geworden, weinig geestdrift voor 

de Volkenbond te bespeuren. Sommigen bleven mopperen op het Verdrag van 

Versailles, dat werd gezien als de 'voortzetting in gewijzigden vorm van den oor

logstoestand', en over het onrecht dat het Duitse volk zou zijn aangedaan.1" 

Ondanks de scherpe kritiek op vredesverdrag en Volkenbond was er ook nog wel 

enige - zij het getemperde - vreugde over het feit dat er een Volkenbond tot stand 

was gekomen. Sommigen bleven de hoop koesteren dat deze onvolmaakte Volken

bond in de toekomst tot een 'ware Volkenbond' zou kunnen uitgroeien. Aanhan-
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gers van de vredesbeweging als Dresselhuys en Van der Mandere probeerden bij 

de publieke opinie enig enthousiasme voor de Volkenbond te kweken. Beiden slo

ten zich aan bij de in juli 1919 opgerichte Vereeniging voor Volkenbond en Vrede 

(VEV). De eerste jaren van deze nieuwe vredesbeweging waren uitermate moeilijk. 

In haar eerste jaarverslag, dat slechts enkele bladzijden telde, concludeerde de VEV 

dat het Verdrag van Versailles in Nederland een matte en troosteloze stemming had 

achtergelaten, zodat het niet verstandig zou zijn een al te geforceerde propaganda 

voor de Volkenbond te voeren.112 Het leek er trouwens op alsof de Volkenbond zelf 

weinig deed om het in Nederland heersende wantrouwen jegens de volkerenorgani

satie weg te nemen. Van Hamel schreef Pierre Comert, een medewerker van de 

Informatiesectie van het Secretariaat, dat hij zich afvroeg of de propaganda voor de 

Volkenbond die deze afdeling maakte, het Nederlandse publiek eigenlijk wel be

reikte. Zelfs in doorgaans goed geïnformeerde kringen leefden volgens hem nog 

de meest vreemde ideeën over de Volkenbond."3 

Struycken bekeek de totstandkoming van de Volkenbond vanuit een nuchter en 

realistisch standpunt. Hij bleef erop hameren dat de kracht van de Volkenbond 

vooral diende te berusten op het morele gezag dat de organisatie zou moeten uit

stralen: bezat zij een dergelijk gezag niet, dan was het gebruik van geweld zinloos 

en gevaarlijk. Het feit dat in het Volkenbondsverdrag viel te lezen dat er geen ver

plichting tot deelname aan een militaire actie was, diende men als een duidelijke 

wenk op te vatten.114 De waarschuwende woorden van Struycken waren uiteraard 

vooral gericht aan het adres van Van Vollenhoven. Deze toonde zich zeer teleurge

steld over hetgeen in Versailles tot stand was gebracht. Het was vooralsnog moeilijk 

te beoordelen of de Volkenbond een duivel dan wel een engel zou worden, maar 

volgens Van Vollenhoven was de kans dat het eerste het geval zou zijn het grootst. 

Zijn kritiek richtte zich vooral op het feit dat de Volkenbond niet was gebaseerd op 

'belangeloosheid'. Bovendien beschikte de organisatie niet over overstelpende 

'dwingkracht'. Van Vollenhoven verweet de Nederlandse regering het verwateren 

van de artikelen 12 tot en met 16 als een deugd te beschouwen en alle dwingkracht 

uit het Volkenbondsverdrag weg te willen redeneren."5 

Een deel van de kritiek op de Volkenbond richtte zich op het veronderstelde 

gebrekkige rechtskarakter van de organisatie. De stichting van het Permanente Hof 

leek deze kritiek in ieder geval deels te ontkrachten. Nederland had bij de Geallieer

den een lobby op touw gezet om het Hof in Den Haag gevestigd te krijgen. Van 

Karnebeek was van mening dat de stichting van een Hof van cruciaal belang was 

voor de levensvatbaarheid van de Volkenbond."6 In februari 1920 besloot de Raad 

van de Volkenbond een comité van juristen in te stellen, dat een statuut voor het 

Hof moest opstellen. Eind juli 1920 was het werk van deze juristen, onder wie zich 

Loder bevond, gereed. Op 13 december keurde de eerste Algemene Vergadering het 

statuut voor het Permanente Hof goed. Tevens werd besloten dat het Hof in Den 

Haag zou worden gevestigd, hetgeen een succes voor Nederland mocht worden 

genoemd. Van Karnebeek schreef koningin Wilhelmina dat te verwachten viel dat 

de nieuwe instelling, samen met het Permanente Hof van Arbitrage, de hoofdzaak 
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en het beste deel zou vormen van de nieuwe internationale orde die de Volkenbond 

in het leven wilde roepen. Door de vestiging van het Hof in Den Haag zou de posi

tie van Nederland in de rij der volken een bevestiging krijgen waarvan de waarde 

niet hoog genoeg kon worden aangeslagen. Ook als de Volkenbond niet levensvat

baar zou blijken en zou ineenstorten, zou het Hof blijven bestaan en zou Den 

Haag het middelpunt blijven van de internationale rechtspleging, aldus de minis

ter. "7 

Slotbeschouwing 

De ideeën van Wilson werden door de Nederlandse aanhangers van de vredesbewe

ging, verenigd in de NAOR, aanvankelijk geestdriftig ontvangen. Het idee dat er een 

internationale rechtsorde zou moeten komen, waarin alle staten gelijkwaardig zou

den zijn en waarin er geen plaats meer zou zijn voor streven naar macht, was vóór 

1919 al door de Nederlandse vooruitgangsdenkers en pacifisten omarmd. Bij velen 

van hen was de teleurstelling dan ook des te groter toen er een Volkenbond tot 

stand kwam die weinig met de principes van Wilson te maken leek te hebben. De 

Volkenbond had het 'gif van Versailles' in de aderen, zoals Rutgers het later zou 

formuleren."8 De organisatie baseerde zich nauwelijks op het recht, maar leek 

vooral bedoeld als instrument van de machtspolitiek van de Geallieerden, een 'ver

zekeringsmaatschappij' ten behoeve van Frankrijk. 

Van Karnebeek was het eens met een deel van de kritiek die in Nederland op de 

Volkenbond van Versailles werd geuit. Desondanks was hij ervan overtuigd dat 

Nederland hoe dan ook zou moeten toetreden. Bij zijn verdediging van het besluit 

tot de Volkenbond toe te treden, refereerde de minister aan de rol die Nederland in 

het verleden had gespeeld bij de ontwikkeling van het volkenrecht. Men kan zich 

afvragen of Van Karnebeek werkelijk in deze 'traditionele rol' van Nederland als 

'hoeder van het volkerenrecht' geloofde. Waarschijnlijker is dat hij vooral uit prakti

sche overwegingen voorstander was van een Nederlands lidmaatschap van de Vol

kenbond. Vermoedelijk ging de minister ervan uit dat Nederland zich eenvoudig

weg geen internationaal isolement kon veroorloven, vooral omdat het land toch al 

een slechte reputatie genoot bij de Geallieerden. Ook werd Nederland door de an

nexionistische verlangens van België bedreigd. Van Karnebeek was zich uitermate 

goed bewust van de gevaren die aan de toetreding tot de Volkenbond verbonden 

waren. Door deze toetreding bracht Nederland een 'offer', in de vorm van het ver

lies van het recht in alle oorlogen neutraal te blijven. Het verlies van dit recht was 

des te gevaarlijker vanwege het 'politieke' karakter van de Volkenbond. Van Karne

beek betoogde echter dat de Volkenbond een internationaal en geen supranationaal 

lichaam was; de lidstaten behielden dus hun soevereiniteit. Nederland kon ook niet 

juridisch worden gedwongen deel te nemen aan een militaire actie van de Volken

bond. 
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De historicus H.J.G. Beunders schreef dat Nederland 'mokkend en noodge

dwongen' tot de Volkenbond toetrad."9 Deze kwalificatie verdient enige nuance

ring. Inderdaad was een deel van het parlement en de publieke opinie niet positief 

over de Volkenbond. Degenen die in de vroege jaren twintig de beleidslijnen zou

den uitstippelen hadden echter een nogal nuchtere en realistische kijk op de nieu

we organisatie. Van Karnebeek meende dat de Volkenbond inderdaad een te politiek 

karakter droeg, maar hij was realistisch genoeg om te beseffen dat dit gezien de 

omstandigheden waarin de organisatie tot stand was gekomen, niet meer dan lo

gisch was. De tijd was nog niet rijp voor een 'ware' Volkenbond, dat wil zeggen een 

Volkenbond die alleen maar was gebaseerd op het recht en waarin de politieke 

belangen van de verschillende lidstaten een ondergeschikte rol speelden. Voorlopig 

mocht men niet te veel van de Volkenbond verwachten als het ging om de vestiging 

en handhaving van een duurzame en rechtmatige vrede. Ook Struycken, die zich 

al spoedig tot de voornaamste adviseur van Van Karnebeek zou ontpoppen, had een 

tamelijk realistische kijk op de Volkenbond. Volgens hem moest er worden gezocht 

naar rechtsbeginselen die de politieke verhoudingen tussen de staten zouden kun

nen bepalen.Tot deze rechtsbeginselen gevonden waren, was het volgens Struycken 

zaak dat Nederland zijn buitenlands beleid, en dus ook zijn beleid ten aanzien van 

de Volkenbond, zou afstemmen op de internationale realiteit. De voornaamste taak 

van Nederland was zijn zelfstandigheid zoveel mogelijk te handhaven. Pas in de 

tweede plaats moest Nederland op bescheiden schaal meewerken aan de verdere 

ontwikkeling van de Volkenbond. Nederland diende volgens Struycken binnen de 

Volkenbond een voorzichtige en afwachtende rol te spelen. Anderzijds zou Neder

land zich ook niet al te negatief mogen opstellen: het land zou van zijn lidmaat

schap van de Volkenbond moeten maken wat er van te maken viel. 
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