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VREEDZAME GESCHILLENBESLECHTING, VEILIGHEID EN 

ONTWAPENING IN DE JAREN TWINTIG 

De Volkenbond begon zijn activiteiten onder een slecht gesternte. Europa werd in 

de eerste naoorlogse jaren geteisterd door burgeroorlogen, territoriale geschillen, 

economische depressies en sociale onrust. De nasleep van de Grote Oorlog zorgde 

voor de nodige verwikkelingen, vooral in Centraal- en Oost-Europa. De betrekkin

gen tussen de voormalige tegenstanders werden gedomineerd door haat en wan

trouwen. Ook de verstandhouding tussen de overwinnaars liet te wensen over. 

Frankrijk was zwaar getroffen door de oorlog en bevond zich in een miserabele 

toestand. Een hele generatie was gedecimeerd: 1,4 miljoen Fransen waren gesneu

veld. De materiële en economische schade was eveneens enorm. Bovendien had de 

oorlog op psychologisch gebied diepe wonden geslagen. Bij de meeste Fransen was 

de angst voor Duitsland alles behalve verdwenen. Zij beseften maar al te goed dat 

hun voormalige tegenstander in potentie nog altijd sterker was. Zo telde Duitsland 

ongeveer zestig miljoen inwoners en Frankrijk maar veertig. Bovendien was het 

industriële potentieel van Duitsland nagenoeg onaangetast gebleven. De Franse 

buitenlandse politiek werd in de eerste naoorlogse jaren beheerst door een wanho

pige speurtocht naar veiligheid. Toen Rusland als bondgenoot wegviel en de garan

tieverdragen met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië werden geannuleerd, 

besloot Frankrijk nieuwe bondgenoten te zoeken. Parijs sloot allianties met Polen 

en België en politieke overeenkomsten metTsjechoslowakije, Roemenië en Joego

slavië. Om de Franse positie ten opzichte van Duitsland nog verder te versterken, 

stonden veel politici erop dat de bepalingen van het Verdrag van Versailles in hun 

geheel zouden worden uitgevoerd.' 

Het enige land wat in staat was de Franse behoefte aan veiligheid te bevredigen 

was Groot-Brittannië. De kans dat dit zou gebeuren was in de eerste jaren na de 

oorlog echter gering. De Britten hadden weinig begrip voor het Franse verlangen 

naar veiligheid; in hun ogen vormde Duitsland geen enkel gevaar meer. Groot-

Brittannië gaf er de voorkeur aan de rol van 'eerlijke makelaar' tussen Frankrijk en 

Duitsland te spelen. Mede uit vrees voor het communisme was Londen bereid 

gedeeltelijk tegemoet te komen aan de grieven die Duitsland jegens het Verdrag van 

Versailles koesterde. Europa moest economisch weer op de been worden gebracht; 

om dit doel te bereiken moest Duitsland opnieuw de motor van de Europese econo

mie worden. Bovendien wensten de meeste Britse politici zich te concentreren op 

de interne problemen van hun land en op het bij elkaar houden van het Britse 

Rijk.2 

Frankrijk en Groot-Brittannië hielden er volkomen verschillende ideeën op na 

over de wijze waarop Europa moest worden heropgebouwd. Deze ideeën kwamen 
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ook tot uitdrukking in de politiek die beide staten ten aanzien van de Volkenbond 

voerden. Nu de Verenigde Staten niet tot de Volkenbond waren toegetreden was 

Groot-Brittannië de machtigste lidstaat van deze organisatie. Het land wilde echter 

niet de rol van politieman van de wereld gaan spelen. De Britten gingen in de jaren 

twintig juist over tot vermindering van hun bewapening. Frankrijk daarentegen 

wilde niet ontwapenen voordat het voldoende veiligheidsgaranties had verkregen. 

De Volkenbond zou in Franse ogen kunnen dienen als een instrument om de vei

ligheid van Frankrijk te vergroten, mits Artikel 16 van het Volkenbondsverdrag zou 

worden aangescherpt. Volgens de Britten echter zou de Volkenbond niet als de 

schildwacht van de vredesverdragen moeten fungeren, maar zou de volkerenorgani

satie juist een bijdrage moeten leveren aan de verzoening tussen de vroegere vijan

den. Bovendien wilde de Britse regering dat Duitsland en de Verenigde Staten tot 

de Volkenbond zouden toetreden. Om dit doel te bereiken was zij bereid Artikel 16 

af te zwakken.3 De geschiedenis van de Volkenbond zou tot aan de totstandkoming 

van de Verdragen van Locarno (en in feite ook daarna) worden beheerst door de 

tegenstelling tussen die lidstaten die zoveel mogelijk wilden vasthouden aan de 

status quo van 1919, en de staten die tot herziening van de vredesverdragen bereid 

waren. Nederland zou in die eerste jaren door de omstandigheden worden gedwon

gen positie te kiezen. 

Van Karnebeek, Struycken en de Volkenbond, 1920-1922 

In de eerste naoorlogse jaren was de internationale positie van Nederland tamelijk 

precair. Het land was bij de overwinnaars niet bepaald geliefd. Veelzeggend is dat 

in 1922 The Times Nederland kwalificeerde als 'the profiteer country par excellen

ce'.4 Omgekeerd kon de politiek van de vroegere Geallieerden in Nederland op 

weinig instemming rekenen. Vooral Frankrijk en België waren in de eerste naoor

logse jaren niet populair in Nederland. Nogal wat Nederlandse waarnemers meen

den dat de macht van Frankrijk ten gevolge van de oorlog flink was gegroeid en 

vreesden dat dit land erop uit was Europa te domineren. In Nederland bestond er 

ook maar weinig waardering voor België, dat als een vazal van Frankrijk werd ge

zien.5 Duitsland kon in Nederland over het algemeen op meer sympathie rekenen 

dan Frankrijk en België. Na de oorlog werden de economische betrekkingen tussen 

Nederland en Duitsland weer snel aangehaald: zo ging in 1925 ruim tien procent 

van de Duitse export naar Nederland. De Nederlandse regering en het bedrijfsleven 

streefden naar het herstel van de Duitse economie, ook al uit vrees dat een verpau

perd Duitsland een gemakkelijke prooi voor het communisme zou vormen.6 Van 

Duitse zijde werden verwoede pogingen ondernomen om de Nederlandse publieke 

opinie te beïnvloeden. De propaganda tegen de zogenaamde Kriegschuldlügehad in 

Nederland tamelijk veel succes: ook Van Karnebeek was er door beïnvloed.7 

Het feit dat Nederland niet werkelijk neutraal stond ten opzichte van de vredes-
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verdragen van 1919 zou ook zijn gevolgen hebben voor het Nederlandse Volken-

bondsbeleid. Zoals de regering al in 1920 duidelijk had gemaakt streefde zij naar 

een universele Volkenbond, waarin niet macht maar recht de boventoon zou voe

ren. Bovendien zouden de Verenigde Staten en de vroegere Centrale mogendheden 

tot de Volkenbond moeten toetreden.8 Gezien deze opvatting kon de regering niet 

anders doen dan de resultaten van de Algemene Vergaderingen van 1920 en 1921 

met vreugde begroeten. In de eerste plaats werd tijdens de Algemene Vergadering 

van 1920 besloten tot de oprichting van het Permanente Hof.9 Verder werden Oos

tenrijk en Bulgarije tot de Volkenbond toegelaten; in 1922 zou Hongarije volgen. 

De Nederlandse regering bleef de afwezigheid van de Verenigde Staten en Duits

land echter als een bezwaar zien. Van Karnebeek hechtte vooral veel belang aan de 

toetreding van de Duitsers. Tijdens de Conferentie van Genua van 1922 wees hij de 

Duitse ministervan Buitenlandse Zaken Walther Rathenau erop, dat Duitsland zou 

kunnen voorkomen dat de Volkenbond onrechtvaardige besluiten nam door zelf 

lid te worden. Rijkskanselier Joseph Wirth wees dit argument echter van de hand. 

Van Karnebeek noteerde hierop in zijn dagboek: 'Ik wees hem erop, dat men daar

mede beslissingen niet tegenhield en dat de heeren zich kunnen bedriegen in hun 

verwachting, dat de Bond eerlang in duigen zou vallen. Door er uit te blijven zou

den zij alleen bevorderen, dat het een instrument werd in handen van Frankrijk.'10 

Een belangrijk vraagstuk waarmee Nederland in de eerste jaren van zijn lidmaat

schap van de Volkenbond geconfronteerd zou worden, betrof de houding die het 

land ten aanzien van Artikel 16 zou moeten innemen. Op de vraag wie het recht 

had te beslissen of er sprake was van ongeoorloofde agressie, de Raad of de indivi

duele lidstaten, werd in het Volkenbondsverdrag aanvankelijk geen eenduidig ant

woord gegeven. In 1921 echter aanvaardde de Algemene Vergadering een aantal 

resoluties enamendementen, die richtlijnen bevatten betreffende de toepassing van 

Artikel 16. In één van de resoluties werd nadrukkelijk bevestigd dat de leden van 

de Volkenbond zelf mochten bepalen of er sprake was van een schending van het 

Volkenbondsverdrag; de Raad had in deze aangelegenheid slechts een adviserende 

taak. In de praktijk hield dit in dat de lidstaten zelf zouden beslissen of ze in geval 

van agressie tot het opleggen van sancties zouden overgaan.11 De amendementen 

en resoluties van 1921 zouden nooit officieel van kracht worden, aangezien enkele 

lidstaten, inclusief Frankrijk, weigerden ze te ratificeren (Nederland ratificeerde ze 

in april 1923).'2 In de praktijk echter zouden deze aanvullingen op het Volken

bondsverdrag door de meeste staten worden aanvaard als richtlijnen voor de toepas

sing van de sancties. Hierdoor was het al bij voorbaat onzeker of de Volkenbond in 

geval van agressie in staat zou zijn doeltreffend op te treden. In feite werd erkend 

dat zolang een aantal grote mogendheden geen lid van de Volkenbond was, Artikel 

16 niet al te strikt kon worden toegepast. De paragrafen één tot en met drie van de 

oorspronkelijke tekst vormden de eerste aanzet tot het creëren van een collectief 

veiligheidsstelsel. De resoluties elimineerden echter de automatismen die in de 

oorspronkelijke redactie waren ingebouwd. Verder werd de Raad gereduceerd tot 

een adviserend en coördinerend lichaam.'3 
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Het Nederlandse verzet tegen een al te krachtig Artikel 16 was uiteraard deels 

ingegeven door de vrees, dat Nederland zou worden gedwongen deel te nemen aan 

een economische of zelfs een militaire actie tegen Duitsland. Vandaar dat de rege

ring zoveel mogelijk vrijheid wilde hebben zelf te bepalen of Nederland over zou 

gaan tot het nemen van sancties tegen agressors. Al bij de toetreding tot de Volken

bond had de regering betoogd dat er slechts een morele plicht bestond deel te ne

men aan militaire sancties. Wat de economische sancties betreft ging de regering 

ervan uit, dat de Raad een unaniem oordeel diende te vellen over de vraag welke 

partij als agressor moest worden aangemerkt. Was die eenstemmigheid er niet, dan 

bestond er ook geen plicht tot deelname aan economische sancties. Maar zelfs als 

de Raad erin geslaagd was een unaniem oordeel te vellen, achtte de regering zich 

pas verplicht tot deelname aan een economische boycot indien zij het met dit oor

deel eens was. Van Karnebeek en Struycken geloofden dat de Volkenbond niet te 

veel economische of militaire macht mocht krijgen voordat de besluiten van de 

organisatie waren gefundeerd op goede juridische beginselen. De Volkenbond 

moest vooralsnog vooral moreel gezag uitstralen. De volkerenorganisatie mocht ook 

geen instrument van Frankrijk en zijn bondgenoten worden.'4 

Nederland was zoals gezegd zonder veel geestdrift tot de Volkenbond toegetreden. 

De eerste naoorlogse jaren viel er bij de publieke opinie weinig enthousiasme voor 

de volkerenorganisatie te bespeuren. In de ogen van sommigen kon het 'gedrocht 

van Versailles' geen ware Volkenbond heten.15 Van Karnebeek was niet van plan 

jhr. H.A. van Karnebeek en D. Fock tijdens de eerste Algemene Vergadering van de Volkenbond in 
Genève (Fotoarchief Spaarnestad, Haarlem). 



zich als een propagandist voor de Volkenbond op te werpen. Desondanks be

schouwde hij zich als een voorstander van de volkerenorganisatie. Zelfs de door

gaans zo koele Van Karnebeek raakte zeer ontroerd door de gang van zaken op de 

eerste Algemene Vergadering van de Volkenbond, die begon op 15 november 1920. 

Hij drukte J.A. Nederbragt, één van de adviseurs van de Nederlandse delegatie, op 

het hart: 'Dat is voor je hele leven'. Overigens zou de ontroering van de minister na 

verloop van tijd wel verdwij nen; op een gegeven moment refereerde Van Karnebeek 

aan de vergadering als 'de troep die speelt'.17 

Toen de Nederlander Adriaan Pelt, die verbonden was aan de Informatiesectie 

van het Secretariaat, hem in de zomer van 1921 bezocht, legde Van Karnebeek er 

de nadruk op dat hij de Volkenbond zeer serieus nam. Zou de volkerenorganisatie 

niet in haar doelstellingen slagen, dan zou dat voor Europa en de wereld een ramp 

betekenen. De minister was van mening dat de Volkenbond zich voorlopig niet zou 

mogen bemoeien met grote politieke vraagstukken, bijvoorbeeld kwesties die voort

vloeiden uit de vredesverdragen. De voornaamste taak van de Volkenbond zou moe

ten zijn het oplossen van allerlei technische vraagstukken. Ondanks, of misschien 

wel dankzij, deze gereserveerde houding, wist Van Karnebeek in de loop der jaren 

in Genève een goede reputatie op te bouwen. In 1921 werd hij zelfs tot voorzitter 

van de Algemene Vergadering gekozen. Van Karnebeek was overigens niet echt 

geliefd in Volkenbondskringen, alhoewel men wel bewondering had voor zijn kwa

liteiten, onder andere voor zijn uitstekende beheersing van het Frans.'9 

Tegen 1922 was duidelijk geworden dat Nederland in de persoon van Van Karne

beek over een bekwame, actieve en krachtdadige minister van Buitenlandse Zaken 

beschikte. Van Karnebeek initieerde hervormingen op zijn ministerie, die tot een 

krachtiger en doelmatiger beleidsvoering leidden. Buitenlandse Zaken was daar

door niet langer een 'doorgeefloket' van het ministerie van Handel en Nijverheid, 

maar werd een zelfstandig handelend en gerespecteerd departement.20 Ook werd 

er een aparte afdeling Volkenbondszaken opgericht. De leiding hiervan berustte bij 

de jurist J.P.A. François. Deze functie nam overigens niet al zijn tijd in beslag: in 

1920 werd François buitengewoon hoogleraar in het volkenrecht en het consulaire 

recht aan de Nederlandse Handelshogeschool te Rotterdam. François beschikte 

aanvankelijk slechts over één ondergeschikte in de persoon van Clasina Kluyver.21 

Van Karnebeek kon ook rekenen op de adviezen van de Commissie van Advies 

voor Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV), de vroegere CVDV. In 1921 werd 

Struycken tot voorzitter van deze commissie benoemd. Inmiddels had de staatsraad 

zich ontpopt tot de voornaamste adviseur van Van Karnebeek. In de laatste vijf jaar 

van zijn leven werkte Struycken zeer hard, niet alleen in Den Haag maar ook in 

Genève. In Volkenbondskringen stond Struycken hoog aangeschreven; hij verwierf 

er bijnamen als 'Ie terrible Struycken' en 'lecouteau'. Evenals Van Karnebeek stond 

Struycken gereserveerd-positief ten opzichte van de Volkenbond. In juni 1921 zei 

hij tijdens een rede dat de Volkenbond misschien niets meer was dan een 'onnut 

wanhoopsgebaar der vertwijfelde mensheid'. De Volkenbond was dus geen interna

tionale gezagsorganisatie tot verzekering van de wereldvrede en zou dat ook nooit 
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worden. 'Neen, de Volkenbond is niets anders dan eene vrije associatie der staten 

tot regelmatig, georganiseerd beraad, overleg en samenwerking, waarin door onder

zoek, openbaarheid, temporisatie, persoonlijk contact, deskundig advies, vriend

schappelijke overreding, onpartijdige beoordeeling, een heilzaam bedarende en 

verzoenende invloed op de zoo gespannen verhoudingen der volken kan worden 

uitgeoefend. Wie meer ervan verwacht, en dat doet helaas de groote menigte, komt 

bedrogen uit. De Volkenbond kan niet brengen wat er niet is, de creatio ex nihilo 

gaat ook zijne krachten te boven.'22 

In zijn laatste brochure, De hoofdtrekken van Nederlands buitenlandsch beleid, 

poneerde Struycken zijn befaamde stelling dat de geschiedenis als 'politiek maxime 

van de allereerste orde' had bevestigd, dat de ongereptheid en onafhankelijkheid 

van Nederland onmisbare voorwaarden waren voor het behoud van het Europese 

machtsevenwicht. Dit maxime had zijn gevolgen voor de wijze waarop Nederlands 

zijn buitenlands beleid moest voeren. 'Bescheidenheid, afzijdigheid waar het geldt 

de politieke verwikkelingen, die de volken verdeeld houden, krachtige medewer

king, waar het gaat om de versterking van de rechts- en de humanitaire gedachte 

en de economische solidariteit in het internationale leven, dat zijn de hoofdelemen

ten van ons buitenlandsch beleid', aldus Struycken.23 De verplichtingen van de 

artikelen 10 en 16 van het Volkenbonds verdrag konden ertoe leiden dat Nederland 

gemengd zou worden in de internationale machtspolitiek. Vandaar dat de Neder

landse Volkenbondspolitiek volgens Struycken met grote voorzichtigheid moest 

worden gevoerd. Het beleid moest er juist niet op gericht zijn de macht van de 

Volkenbond te vergroten, want: 'beter een zwakke Volkenbond dan een krachtige, 

die niet geleid wordt door het recht'. Voorkomen moest worden dat Nederland voor 

het karretje van één van de grote mogendheden zou worden gespannen.24 

Onder leiding van Van Karnebeek en Struycken voerde Nederland in de eerste 

naoorlogse jaren een voorzichtig Volkenbondsbeleid, waarbij de handhaving van 

de nationale soevereiniteit en het streven buiten de conflicten van de grote mogend

heden te blijven vooropstonden. Van Karnebeek besefte echter wel degelijk dat de 

wereld sinds 1914 was veranderd. Tijdens de debatten in de Tweede Kamer over de 

begroting voor 1922, zei de minister dat het buitenlands beleid van Nederland niet 

langer als een neutraliteitspolitiek, maar als een 'zelfstandigheidspolitiek' moest 

worden gekwalificeerd. H et begrip 'neutraliteit' deed hem te veelaan 'eene negatie

ve en passieve houding' denken, 'terwijl het begrip der zelfstandigheid meer ruimte 

biedt voor het actief element, dat bij het voeren van het buitenlandsch beleid onder 

de tegenwoordige omstandigheden onmisbaar is om de belangen van ons land bij 

de wederopbouw van Europa en de zetting der nieuwe verhoudingen, zoowel op 

politiek als op economisch gebied, naar behooren te behartigen en te verzekeren.'25 

Verder betoogde Van Karnebeek dat Nederland nog steeds een belangrijke factor 

was bij de handhaving van het Europese evenwicht, en dus nog altijd de roeping 

had zichzelf te zijn en te blijven. Van Karnebeek hield dus vast aan de vooroorlogse 

opvatting dat Nederland zich niet openlijk achter één van de omringende grote 

mogendheden mocht scharen. In de jaren 1922-1924 zouden er in Genève echter 
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plannen worden gelanceerd die de fundamenten van de zelfstandigheidspolitiek 
dreigden te ondermijnen. 

Het Verdrag van Wederzijdse Bijstand, 1922-1923 

Na de Eerste Wereldoorlog zou in veel landen de roep tot vermindering van de 

bewapening over te gaan de kop opsteken, ook in Nederland. De VDB en de s DAP 

bepleitten zelfs eenzijdige nationale ontwapening. De regering was niet van zins 

op dit verlangen in te gaan. Integendeel: zij was zelfs van mening dat, ondanks het 

lidmaatschap van de Volkenbond, de Indische vloot versterking behoefde. In 1922 

diende zij met dit doel voor ogen bij het parlement de Vlootwet in, die echter door 

de Tweede Kamer zou worden verworpen. De regering bewees overigens wel lip

pendienst aan de gedachte dat het in Europa tot een algemene en gelijktijdige ver

mindering van de bewapening zou moeten komen. Uiteraard speelden financiële 

overwegingen hierbij een rol. Bovendien waren er ook in de confessionele partijen, 

vooral de RKSP, voorstanders van internationale vermindering van de bewapening 

te vinden.2 De Nederlandse regering kwam dan ook voor een dilemma te staan 

toen de Algemene Vergadering in 1922 Resolutie xiv aanvaardde. 

Resolutie xi v was gebaseerd op de gedachte dat veel staten alleen bereid waren hun 

bewapening te verminderen indien zij een veiligheidsgarantie zouden ontvangen.27 

De resolutie voorzag in het sluiten van een garantieverdrag, waarbij alle lidstaten 

van de Volkenbond en alle niet-leden die dat wensten zich konden aansluiten. Op 

aandringen van Frankrijk bepaalde de resolutie echter ook dat het de lidstaten van 

de Volkenbond zou worden toegestaan onderling regionale bijstandsverdragen te 

sluiten. Resolutie xiv werd door het plenum van de derde Algemene Vergadering 

unaniem geaccepteerd. Ook de Nederlandse delegatie stemde voor de resolutie, 

maar niet van harte. Na afloop van de vergadering schreef Struycken aan Van Kar-

nebeek, dat de bedoeling die Frankrijk met het plan had duidelijk was: 'het is de 

oude gedachte van het internationale leger onder Fransche leiding, die ten grond

slag ligt aan het voorstel. HetWestersche blok, ons land inbegrepen, is het doel der 

Fransche politiek.'28 

Struycken zag Resolutie xiv als een groot gevaar voor de Nederlandse zelfstan

digheid. Volgens hem zou aanvaarding ervan leiden tot een terugkeer van de voor

oorlogse allianties. Tijdens de vergaderingen van de CAVV ZOU Struycken betogen 

dat Nederland geen lid van de Volkenbond was geworden om samen met Frankrijk 

in een anti-Duitse alliantie terecht te komen. Hij keerde zich bovendien niet alleen 

tegen deelname aan een regionaal garantieverdrag, maar wees ook het sluiten van 

een algemeen verdrag van de hand. Struycken erkende dat de Volkenbond het ver

band tussen garantie en ontwapening wel kende. Tot nog toe was de volkerenorga

nisatie echter niet in staat geweest voldoende garantie te creëren of de staten ertoe 

over te halen hun bewapening te verminderen. Het was dan ook onbegonnen werk 
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te proberen beide doelen buiten de Volkenbond om te verwezenlijken. De lidstaten 

waren het Volkenbondsverdrag gaan verwateren omdat zij geen mogelijkheid zagen 

het in de praktijk te handhaven. Wilde men werkelijk iets bereiken, dan moest dat 

binnen het kader van het bestaande Volkenbond gebeuren. 'We moeten trachten 

den Volkenbond tot ontwikkeling te brengen; we moeten zorgen voor de ontwikke

ling van Art. 16, van rechtsgaranties. De Volkenbond moet rechtswaarborgen geven 

en dan is eigenlijk afzonderlijke garantie overbodig geworden', aldus Struycken.29 

Begin april 1923 bracht de C A W Van Karnebeek haar advies over Resolutie xiv 

uit. Het rapport was door Struycken opgesteld, zodat het niet verwonderlijk was dat 

het oordeel over zowel het voorgestelde algemene verdrag als de regionale verdra

gen negatief was. De meerderheid van de leden van de CAVV stond achter dit rap

port: alleen W.J.M, van Eysinga en generaalb.d. H.L. van Oordt wilden de mogelijk

heid van deelname aan een algemeen garantieverdrag openhouden.30 Van Karne

beek deelde het standpunt van Struycken dat aanvaarding van het nieuwe stelsel 

zou neerkomen op het uitreiken van een brevet van onvermogen aan de Volken

bond. De minister stond echter voor het probleem dat Nederland het beoogde stel

sel niet botweg kon afwijzen zonder dat duidelijk was hoe de andere leden van de 

Volkenbond zouden reageren. Vandaar dat Van Karnebeek in de eerste maanden 

na de Algemene Vergadering van 1922 geen openlijk oordeel over Resolutie xiv 

uitsprak en zich tot algemeenheden beperkte. Tijdens de begrotingsdebatten in de 

Eerste Kamer van april 1923 riep de minister de publieke opinie op haar oordeel 

over Resolutie x 1 v te vellen, opdat de regering bij het vaststellen van haar definitie

ve standpunt met dit oordeel rekening zou kunnen houden.3 ' 

De oproep van Van Karnebeek moet vooral worden gezien als een afleidingsma

noeuvre. Sommigen leefden echter in de veronderstelling dat de minister werkelijk 

prijs stelde op het oordeel van de publieke opinie. Op 18 mei 1923 publiceerde een 

groep vooraanstaande Nederlanders een manifest, de zogenaamde Oproep, waarin 

zij zich uitspraken voor aanvaarding van een algemeen garantieverdrag, mits er een 

onpartijdig orgaan zou worden ingesteld dat in geval van oorlog de agressor zou 

aanwijzen. Ook zouden alle machtige staten zich bij een algemeen garantieverdrag 

moeten aansluiten. De groep wees aansluiting bij een regionaal verdrag van de 

hand. De ondertekenaars van het manifest vormden een tamelijk bont gezelschap. 

Er behoorden enkele volksvertegenwoordigers tot de groep, te weten Hendrikus 

Colijn, H.C. DresselhuysenV.H. Rutgers. Daarnaast was het manifest onder meer 

ondertekend door de hoogleraren Anne Anema (tevens senator voor de ARP), 

W.J.M, van Eysinga en C. van Vollenhoven, de ondernemers K.P. van der Mandele, 

CE. ter Meulen en G. Vissering en de voormalige voorman van de CHU, A.F. de 

Savornin Lohman.32 

Na afloop van de Algemene Vergadering van 1922 had de Tijdelijke Gemengde 

Commissie (TGC), een lichaam dat zich onder de auspiciën van de Volkenbond met 

ontwapeningsvraagstukken bezighield, de opdracht gekregen Resolutie x 1 v verder 

uitte werken. In augustus 1923 had de TGC een ontwerp voor een Verdrag van We-
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derzijdse Bijstand gereed. Het ontwerp voorzag in het sluiten van een algemeen 

verdrag van wederzijdse bijstand. De Raad had de bevoegdheid binnen vier dagen 

na het uitbreken van een conflict de agressor aan te wijzen. Dit lichaam zou de 

contractanten mogen voorschrijven welke bijstand zij aan het slachtoffer dienden 

te verlenen; overigens zouden alleen staten die aan hun plicht zich te ontwapenen 

hadden voldaan, recht hebben op dergelijke bijstand. Het was de ondertekenaars 

van het algemene verdrag toegestaan met één of meer andere mogendheden een 

'aanvullende defensieve overeenkomst' te sluiten. De ondertekenaars van een der

gelijk regionaal verdrag zouden van tevoren vaststellen welke bijstand zij elkaar in 

geval van agressie van een derde mogendheid zouden verlenen. Wanneer er sprake 

was van agressie, mochten zij militaire bijstand aan hun verdragspartner verlenen 

nog voordat de Raad de agressor had aangewezen (de zogenaamde 'déclanchement 

automatique'). De ondertekenaars van de regionale verdragen moesten de Raad 

laten weten in hoeverre zij tot vermindering van hun bewapening in staat waren. 

Aan de hand van deze gegevens zou de Raad een ontwapeningsplan opstellen. Na 

acceptatie van dit plan zouden de staten twee jaar de tijd krijgen het ten uitvoer te 

brengen.33 

Het ontwerp voor het Verdrag van Wederzijdse Bijstand zou door de vierde Alge

mene Vergadering worden behandeld. De Nederlandse delegatie naar deze bijeen

komst werd niet door Van Karnebeek zelf geleid. Officieel was de minister afwezig 

vanwege de festiviteiten rond het vijfentwintigjarige ambtsjubileum van koningin 

Wilhelmina. Het feit dat hij niet in het eerste gelid mee wilde vechten tegen de 

garantieverdragen speelde echter ook een rol bij zijn afwezigheid.34 De delegatie 

moest het ook doen zonder Struycken, die aan maagkanker leed en stervende was. 

In plaats van Struycken reisde de gezant bij de Heilige Stoel, jhr. O.F.A.M. van 

Nispen tot Sevenaer, naar Genève af. 

Het ontwerp voor het Verdrag van Wederzijdse Bijstand werd voorgelegd aan de 

derde commissie van de Algemene Vergadering, een lichaam dat zich met ontwape

ningsvraagstukken bezighield. In de loop van de vergaderingen van deze commis

sie ontpopten Van Nispen tot Sevenaer en Loudon zich tot de felste bestrijders van 

het ontwerp. Uiteraard oefenden zij stevige kritiek uit op de forse uitbreiding van 

de bevoegdheden van de Raad. Loudon betoogde dat een garantie van wederzijdse 

bijstand alleen mogelijk was wanneer de Volkenbond universeel zou zijn, en de 

rechtsgaranties die de volkerenorganisatie bood zouden zijn versterkt. Zo pleitte hij 

voor de algemene aanvaarding van de verplichte jurisdictie van het Hof. De Neder

landse delegatie wees ook op het feit dat het ontwerp geen duidelijke definitie van 

het begrip 'agressor' bevatte. De kritiek van de Nederlandse delegatie richtte zich 

vooral op de particuliere bijstandsverdragen. Nederland had er op zichzelf geen 

bezwaar tegen dat staten onderling bijstandsverdragen sloten, zo betoogden de 

gedelegeerden. Het land was er echter op tegen dat dergelijke verdragen door de 

Volkenbond zouden worden gesanctioneerd. Bovendien mocht de vermindering 

van de bewapening niet afhankelijk worden gemaakt van de mate van doeltreffend

heid van de regionale verdragen. Verder wees de Nederlandse delegatie op het ge-
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vaar van de 'déclanchement automatique'. Het leek immers zeer onwaarschijnlijk 

dat staten die hun bondgenoot te hulp waren gekomen, zich aan een besluit van de 

Raad zouden conformeren indien dit lichaam na vier dagen zou besluiten dat deze 

bondgenoot in werkelijkheid niet het slachtoffer maar de agressor was. De Neder

landse vertegenwoordigers in de derde commissie stemden uiteraard tegen het 

ontwerp van de TGC. Nederland kreeg slechts de steun van Hongarije, Italië, Japan 

en Oostenrijk. Vijftien landen stemden voor het ontwerp. Ook het plenum zou met 

het ontwerp van de TGC akkoord gaan.35 Vervolgens besloot de Raad het ontwerp 

aan zowel de leden van de Volkenbond als de staten die geen lid van de organisatie 

waren te overhandigen. 

Na afloop van de vergadering schreef Van Nispen tot Sevenaer aan Van Karne-

beek dat Frankrijk, met behulp van de Kleine Entente, Polen en de Latijns-Ameri-

kaanse staten, de bijeenkomst had beheerst. Groot-Brittannië en Frankrijk, ge

steund door een 'gesloten phalanx' onder leiding van de Tsjechoslowaak Edouard 

Benes, hadden van het begin af aan de bedoeling gehad de garantieverdragen door 

de derde commissie te jagen. Het plan was nu echter dusdanig gehavend dat het 

volgend jaar waarschijnlijk niet eens op de agenda zou terugkeren. Japan en Italië 

hadden zich tegen regionale verdragen uitgesproken en zonder die verdragen bete

kende de zaak niets, want een algemeen akkoord was voor militairen van weinig 

betekenis, aldus Van Nispen tot Sevenaer. Frankrijk zou de verlangde garantie niet 

krijgen en vanwege zijn 'hysterische angst' voor Duitsland zou Europa verder naar 

de afgrond glijden. Van Nispen tot Sevenaer was overigens diep ontgoocheld over 

de geestvan intriges die in Genève heerste. Van een echte 'Volkenbondsstemming' 

was volgens hem geen sprake; hij noemde het verblijf in Genève dan ook 'niet 

hartverheffend'. Van Karnebeek was uiteraard zeer tevreden over de door Van Nis

pen tot Sevenaer geschetste gang van zaken. Volgens de minister had Frankrijk de 

bedoeling de andere staten aan 'de Franse militaire wagen' te binden. 'Ware de 

grondslag daarvoor gelegd, dan zou ons land zich eerlang geplaatst hebben gezien 

tegenover een sterke pressie om een speciaal accoord te treffen en zou onze politiek 

in het hart getroffen zijn.'3 Wel viel het volgens Van Karnebeek te betreuren dat de 

kwestie van de vermindering van de bewapening op een dood spoor was geraakt. 

In de pers werd er een uitvoerige discussie gevoerd over de definitieve versie van 

het Verdrag van Wederzijdse Bijstand. In april 1924 werd er een vervolg op de 

Oproep gepubliceerd, dat de niet bijster originele titel Nadere Oproep droeg. De 

ondertekenaars hiervan betuigden opnieuw hun steun aan een 'algemeene, behoor

lijk georganiseerde, wederkeerige bijstand der Staten tegen aanvalsoorlogen'. Het 

nieuwe manifest bevatte de handtekeningen van onder anderen Van Vollenhoven, 

Van Eysinga, Dresselhuys en De Savornin Lohman, maar niet die van Anema, 

Colijn en Rutgers. Sommige voorstanders van een algemeen garantieverdrag zagen 

het plan als de verwezenlijking van de ideeën die Van Vollenhoven al sinds 1910 

had verkondigd. Het ideaal van een supranationale rechtsorde, waarin geen plaats 

meer zou zijn voor eigenrichting, zou nu eindelijk gerealiseerd worden. 'Thans ligt 

de roeping van Holland duidelijk voor ons', schreef Van Oordt aan Van Vollenho-
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ven.37 Het optreden van de Nederlandse delegatie op de Algemene Vergadering 

werd door de voorstanders van het Verdrag van Wederzijdse Bijstand uiteraard ten 

zeerste afgekeurd.38 

De Tweede Kamer ging bij de begrotingsdebatten van maart 1924 in meerder

heid met het regeringsbeleid akkoord. Het was de zeer scherpzinnige vrijzinnig

democraat Marchant die onverbloemd uitsprak wat Van Karnebeek in feite dacht: 

Frankrijk streefde naar een anti-Duits blok, waarvan Nederland deel zou moeten 

uitmaken. De enige vertegenwoordiger van een grote partij die kritiek op Van Kar

nebeek uitoefende was Dresselhuys, die de regering verweet dat zij met haar verzet 

tegen het Verdrag van Wederzijdse Bijstand de toekomst van de Volkenbond in 

gevaar had gebracht.39 Van Karnebeek wees deze kritiek van de hand. Hij betoogde 

dat het voorgestelde 'algemene' garantieverdrag nooit universeel zou kunnen zijn, 

omdat de Amerikanen zouden weigeren het te ondertekenen. Verder wees Van 

Karnebeek op het feit dat een 'algemeen' garantieverdrag een bedreiging betekende 

voor de Nederlandse zelfstandigheid. Nederland zou als ondertekenaar van een 

dergelijk verdrag de juridische verplichting op zich nemen deel te nemen aan mili

taire acties tegen agressors. Bovendien zou in geval van een ongeoorloofde oorlog 

niet de Nederlandse regering, maar de Raad mogen bepalen welk van de strijdende 

partijen als agressor moest worden beschouwd. Bij het aanwijzen van de agressor 

zouden politieke (en niet juridische) overwegingen weleens een grote rol kunnen 

spelen, suggereerde Van Karnebeek. Bovendien zou in het nieuwe stelsel de Raad 

een oppercommando kunnen aanwijzen, dat zou mogen beslissen met welke troe

pen de verschillende staten aan de internationale actie zouden deelnemen. Wat de 

bijzondere bijstandsverdragen betreft merkte Van Karnebeek op, dat Nederland 

zich bij de onderhandelingen over de herziening van de verdragen van 1839 met 

succes verzet had tegen pogingen het land in vreemd militair gareel te dwingen. 

Zou Nederland een regionaal verdrag aangaan, dan zou dit resultaat alsnog teniet 

worden gedaan. 

Van Karnebeek benadrukte tijdens zijn rede dat het nieuwe stelsel niet alleen de 

belangen van Nederland schaadde, maar ook nadelig was voor de toekomstige ont

wikkeling van de Volkenbond. 'Deze regeling is geen rechtsorde van de internatio

nale Statenmaatschappijen [sic]; zij is niets anders dan een gereglementeerd mili

tair obligo, dat op de Statenmaatschappij wordt gelegd, een militarisatie van de 

wereld met een politiek karakter.' Zou het Verdrag van Wederzijdse Bijstand door 

de leden van de Volkenbond worden aanvaard, dan zouden de kleine staten tot de 

militaire reserves van de grote mogendheden verworden. Vervolgens zouden de 

grote staten zich van de Volkenbond niets meer aantrekken.40 De Volkenbond dien

de zich volgens Van Karnebeek te baseren op 'arbitrage, jurisdictie en temporisatie' 

en niet op geweld. Wanneer alle staten het Volkenbondsverdrag in zijn bestaande 

vorm naar letter en geest zouden naleven, zou er een begin kunnen worden ge

maakt met de aanpak van het bewapeningsvraagstuk. 

Het standpunt van de regering kon ook in de Eerste Kamer op vrijwel unanieme 

steun rekenen. Van Karnebeek keerde zich tijdens de begrotingsdebatten van mei 
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1924 opnieuw tegen de gedachte dat algemene wederkerige bijstand een noodzaak 

zou zijn. Deze gedachte hield volgens hem geen verband met 'de idee van een inter

nationale rechtsorde': 'Zij is primitiever, zij gaat uit van de gedachte: meerderen 

zijn allicht sterker dan één en wanneer die eene weet, dat hij velen tegen zich zal 

krijgen, dan zal hij zich wel tweemaal bedenken, eer hij aanvalt.'4' De kern van 

deze gedachte was volgens Van Karnebeek niets anders dan het oude militaire 

machtsevenwicht tussen de staten. Het stelsel zou niet tot een vermindering van 

de bewapening leiden, maar voor Nederland eerder tot een toename, omdat het 

zich zou moeten bewapenen om in noodgevallen andere staten te hulp te kunnen 

komen. Daarnaast betoogde Van Karnebeek dat Nederland aan het soevereiniteits-

beginsel diende vast te houden, aangezien in dit beginsel de juridische gelijkwaar

digheid tussen grote en kleine staten tot uitdrukking kwam.42 

Intussen werd duidelijk dat het Verdrag van Wederzijdse Bijstand niet alleen in 

Nederland, maar ook in een aantal andere landen op weinig enthousiasme kon 

rekenen. In maart en juni 1924 wezen Sovjet-Rusland en de Verenigde Staten de 

toetreding tot een algemeen verdrag af. Bovendien was gebleken dat de Scandinavi

sche staten vele van de Nederlandse bezwaren deelden.43 Van Karnebeek vroeg Van 

Swinderen zich van de opvattingen van de Britse regering op de hoogte te stellen; 

desnoods zou de gezant moeten proberen het Britse standpunt te beïnvloeden. Na 

gesprekken met Sir Eyre Crowe, de^secretaris-generaal van het Foreign Office, con

cludeerde Van Swinderen dat het Britse oordeel over het Verdrag van Wederzijdse 

Bijstand negatief zou zijn.44 Hij had gelijk: in juli 1924 wees de Britse regering het 

verdrag definitief van de hand. De argumenten die zij hierbij hanteerde weken niet 

veel af van die van de Nederlandse regering. De Britten wilden geen soevereine 

rechten en bevoegdheden afstaan aan de Raad. Evenmin waren zij bereid allerlei 

ongelimiteerde verplichtingen op zich te nemen. De in het verdrag gegeven om

schrijving van het begrip 'agressie' werd te onduidelijk geacht. Ook werd gevreesd 

voor de terugkeer naar het oude alliantiestelsel. Bovendien zou de Britse bewape

ning bij aanvaarding van het plan eerder moeten toe- dan afnemen. Overigens 

voorzagen de Britten Van Swinderen van een exemplaar van het Britse antwoord, 

nog voordat dit aan Genève verstuurd was.45 

Eind juli 1924 stuurde Van Karnebeek Drummond de definitieve reactie op het 

Verdrag van Wederzijdse Bijstand, die uiteraard afwijzend was.46 De Nederlandse 

regering was van mening dat het tegen de principes en de geest van het Volken

bondsverdrag indruiste, het sluiten van speciale verdragen te institutionaliseren en 

deze verdragen tot het fundament van de internationale gemeenschap te maken. 

Zij geloofde dat het beter was te proberen de Volkenbond zelf te ontwikkelen. In 

het internationale verkeer diende volgens de regering een geest van verzoening, 

samenwerking en wederzijds overleg te heersen. De Volkenbond zou universeel 

moeten worden. Verder zouden de staten bereid moeten zijn zich te conformeren 

aan de geest en de bepalingen van het Volkenbondsverdrag, vooral die bepalingen 

die betrekking hadden op de vreedzame beslechting van geschillen. Zou eenmaal 

aan deze voorwaarden zijn voldaan, dan zou er een atmosfeer van veiligheid en 
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internationaal vertrouwen kunnen worden geschapen. Vervolgens zou men tot de 

algemene vermindering van de bewapening kunnen overgaan. Nederland wilde zijn 

best doen om de rechtsgaranties die de Volkenbond nodig had te versterken en de 

voor de volkerenorganisatie essentiële universaliteit naderbij te brengen. De rege

ring zou echter geen steun kunnen verlenen aan voorstellen die meer gestoeld 

waren op het organiseren van macht dan op het organiseren van recht. De regiona

le verdragen zouden leiden tot politieke groeperingen op militaire basis en dus tot 

het uiteenvallen van de internationale gemeenschap. De 'gedachte van eenheid en 

algemene vereniging', die één van de fundamenten van de Volkenbond vormde, 

zou er niet door worden versterkt, aldus de Nederlandse regering. 

Het Protocol van Genève en de Verdragen van Locarno 

Het afwijzende antwoord van Groot-Brittannië had ertoe geleid dat het Verdrag van 
Wederzijdse Bijstand definitief van de baan was. De Britse houding had echter 
geen nadelige gevolgen voor de internationale atmosfeer, die in de loop van 1924 
juist aan het opklaren was. In juli 1924 werd er in Londen op initiatief van de socia
listische Britse premier Ramsay MacDonald een internationale conferentie over het 
vraagstuk van de herstelbetalingen georganiseerd, die uiteindelijk tot het Dawes-
plan zou leiden. Frankrijk zegde in Londen toe de Roerbezetting te beëindigen. 
Mede door deze verheugende ontwikkelingen keken velen met spanning uit naar 
de vijfde Algemene Vergadering.47 

Op 4 september 1924 hield MacDonald een rede voor het plenum van de vijfde 

Algemene Vergadering, waarin hij benadrukte dat het veiligheidsvraagstuk het 

beste via arbitrage kon worden benaderd. Een staat die niet bereid was een geschil 

aan arbitrage voor te leggen, zou als agressor moeten worden beschouwd.48 Van 

Karnebeek, die met het oog op de aanwezigheid van MacDonald en de Franse pre

mier Edouard Herriot had besloten zelfde Nederlandse delegatie te leiden, kwalifi

ceerde de rede van MacDonald als 'demagogisch'. Zijn eigen redevoering droeg het 

motto: 'terug naar het Volkenbondsverdrag'. Het doel ervan was te doen uitkomen 

dat zelfs als het Verdrag van Wederzijdse Bijstand verviel, er in het Volkenbondsver

drag zelf voldoende stof aanwezig was om een vreedzame wereld op te bouwen en 

tot een oplossing van het ontwapenings vraagstuk te komen. Onder applaus van zijn 

toehoorders betoogde Van Karnebeek: 'De twijfel die de Volkenbond nog omgeeft 

verontrust mij niet. De Volkenbond zal blijven bestaan omdat hij er is. Hij is er 

omdat hij er moet zijn. En hij moest er zijn, omdat de mensheid een nieuwe era 

van samenwerking is ingetreden, een samenwerking, waaraan zelfs de staten zich 

niet kunnen onttrekken.'49 De bepalingen van Artikel 12 vormden volgens Van 

Karnebeek de hoeksteen van het Volkenbondsverdrag. Tempering, bemiddeling en 

rechtspraak, ziedaar de middelen, die het Volkenbonds verdrag verplichtend aan de 

leden van de Volkenbond voorschrijft om oorlog te voorkomen. Deze middelen 
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door bijzondere overeenkomsten uit te breiden en te ontwikkelen, dat schijnt mij 

de taak toe, die ons roept.'5° De eerbied voor Artikel 12 vormde één van de grootste 

waarborgen voor de internationale veiligheid. De voorschriften van dit artikel moes

ten krachtig worden gepropageerd, zo betoogde Van Karnebeek. Gebeurde dit, dan 

werkte men er tegelijkertijd aan mee de sancties te versterken, waarvan de machtig

ste was de sanctie die voortkwam 'uit een verlichte openbare mening'.5 ' 

Op 6 september dienden MacDonald en Herriot een resolutie in waarin ze het 

belang van de trias arbitrage-veiligheid-ontwapening benadrukten. Deze resolutie 

werd door het plenum eenstemmig aanvaard. Vervolgens werden de eerste commis

sie (juridische vraagstukken) en de derde commissie (ontwapeningsvraagstukken) 

aan het werk gezet.52 Het resultaat van hun activiteiten was het 'Protocol voor de 

vreedzame beslechting van internationale geschillen en de conferentie voor de 

vermindering van de bewapeningen', kortweg het Protocol van Genève. Dit Proto

col berustte op de gedachte dat er een onlosmakelijke band bestond tussen vreedza

me geschillenbeslechting, veiligheid en ontwapening. Het doel van het Protocol 

was het opvullen van lacunes in het Volkenbondsverdrag inzake de vreedzame 

beslechting van geschillen. De ondertekenaars van het Protocol zouden moeten 

beloven slechts tot geweld over te gaan indien ze daarvoor toestemming van Raad 

of Algemene Vergadering hadden en conform de regels van het Volkenbondsver

drag en het Protocol zouden handelen. Het Protocol bevatte, in tegenstelling tot het 

Volkenbondsverdrag, een absoluut verbod van alle aanvalsoorlogen. 

Het Protocol voorzag in algemene aanvaarding van de verplichte jurisdictie van 

het Hof als het ging om juridische geschillen. Alle andere geschillen zouden aan 

de Raad worden voorgelegd. Zouden deze lichamen een dergelijk geschil niet kun

nen oplossen, dan zou de Raad een arbitragecollege benoemen, dat een voor alle 

partijen bindende uitspraak zou doen. De staat die zou weigeren een geschil vreed

zaam te beslechten zou als agressor worden gebrandmerkt, evenals een staat die 

zich niet aan de besluiten van Raad, Hof of arbiters zou conformeren.53 De onderte

kenaars van het Protocol waren verplicht 'loyaal en actief mee te werken aan de 

bestrijding van iedere daad van agressie. De Raad zou de agressor aanwijzen, waar

na de contractanten verplicht waren militaire bijstand aan het slachtoffer te verle

nen in een mate die ze zelf als loyaal en actief beschouwden. Hierbij zouden zij het 

bevel over hun eigen strijdkrachten behouden. Het Protocol voorzag in de mogelijk

heid van regionale bijstandsverdragen, die vooraf door de Raad moesten worden 

goedgekeurd. In tegenstelling tot de regionale verdragen van het Verdrag van We

derzijdse Bijstand, zouden dergelijke partiële overeenkomsten echter nooit automa

tisch in werking mogen treden. Volgens het Protocol zou er in juni 1925 een Ont

wapeningsconferentie bijeen moeten komen, indien vóór 1 mei van dat jaar een 

meerderheid van de permanente Raadsleden en tien andere leden van de Volken

bond het Protocol zouden hebben geratificeerd. Het Protocol zou pas in werking 

treden wanneer deze Ontwapeningsconferentie een plan tot vermindering van de 

bewapening zou hebben opgesteld. Het zou ongeldig worden verklaard indien het 

ontwapeningsplan niet binnen een door de conferentie te bepalen termijn ten uit

voer zou worden'gebracht.54 
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Op 2 oktober nam het plenum van de vijfde Algemene Vergadering een resolutie 

aan, volgens welke de lidstaten het advies kregen het Protocol te ondertekenen. 

Veertien van de aanwezige delegaties, inclusief die van Frankrijk, volgden dit advies 

ter plekke op. Nederland behoorde niet tot deze groep. De onwil van Van Karnebeek 

het Protocol te ondertekenen is begrijpelijk: de ondertekenaars waren immers juri

disch verplicht slachtoffers van agressie militaire bijstand te verlenen. Op aandrin

gen van Nederland en de Scandinavische staten was in Artikel n van het Protocol 

overigens wel vastgesteld, dat de mate van militaire bijstand die iedere onderteke

naar diende te verlenen, afhankelijk was van 'sa situation géographique et les condi

tions spéciales de ses armements'.55 Loudon, die de leiding van de Nederlandse 

delegatie had overgenomen omdat Van Karnebeek inmiddels weer naar Den Haag 

was teruggekeerd, had in zijn rede voor het plenum de loftrompet over het Protocol 

gestoken. De omschrijving die het document van het begrip 'aanvaller' gaf noemde 

hij 'meesterlijk'. Loudon erkende dat de vrijheid van de staten zou vervallen zelf uit 

te maken of er sprake was van schending van het Volkenbondsverdrag. Daar had 

hij echter weinig bezwaren tegen: de Raad zou namelijk geen enkele moeite hebben 

vast te stellen welke staat de aanvaller was. De vijfde Algemene Vergadering was uit 

het oogpunt van de oorlogspreventie de meest belangrijke gebeurtenis in de ge

schiedenis, aldus Loudon.56 

Het Protocol kreeg in Nederland een enthousiast onthaal van degenen die zich 
tot op het laatste moment voor een algemeen garantieverdrag hadden uitgesproken. 
De voorstanders van het Protocol meenden dat er een nieuw tijdperk was aangebro
ken waarin de drie voornaamste principes van het Volkenbondsverdrag, zoals be
lichaamd door de trias, eindelijk in de praktijk konden worden gebracht. Het doel 
van het Protocol was een definitief einde te maken aan de internationale anarchie; 
een staat die tot agressie overging zou door de 'gewapende arm' van de internatio
nale gemeenschap worden aangepakt. Op 15 oktober 1924 bood een groep Neder
landers, onder wie zich uiteraard Van Vollenhoven, Van Eysinga en Dresselhuys 
bevonden, een aantal dagbladen een nieuw manifest aan, waarin ondertekening van 
het Protocol werd bepleit.57 

In de eerste maanden na afloop van de vijfde Algemene Vergadering weigerde 

de Nederlandse regering zich openlijk voor of tegen het Protocol uit te spreken. Dit 

was mede het gevolg van het feit dat begin november de regering van MacDonald 

plaats moest maken voor een conservatief kabinet onder leiding van Stanley Bald

win. Van-Swinderen meldde na het aantreden van de Tories dat ondertekening van 

het Protocol door Groot-Brittannië zeer onwaarschijnlijk was.58 Mede naar aanlei

ding van deze berichten maakte Van Karnebeek gebruik van dezelfde tactiek die hij 

na de Algemene Vergadering van 1922 al had toegepast. Hij velde geen onomwon

den oordeel over het Protocol, maar wachtte af totdat duidelijk was wat Groot-Brit

tannië en de Scandinavische staten zouden doen. 

Tijdens de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken in de Tweede 

Kamer wees Van Karnebeek erop, dat de plicht tot deelname aan militaire sancties 

krachtens het Protocol een juridisch karakter zou krijgen. De minister erkende dat 
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er 'uit een oogpunt van eenheid' veel voor te zeggen viel, het besluit of er sprake 

was van rechtsbreuk aan de Raad over te dragen. Bovendien werden de risico's die 

de verplichting tot deelname aan een militaire actie met zich meebracht verkleind 

door de bepalingen van Artikel n van het Protocol. Alhoewel Van Karnebeek dus 

enkele positieve opmerkingen over het Protocol maakte, liet hij in de loop van zijn 

rede voorzichtig doorschemeren dat hij principiële bezwaren tegen het document 

koesterde. Zo zei de minister dat hij liever een Volkenbond zag waarin het militaire 

dwangelement niet al te zeer geaccentueerd werd. In 1921 was de Volkenbond deze 

richting ingeslagen. Door aanvaarding van het Protocol zou de Volkenbond zich 

echter weleens tot een 'gepantserde vuist' kunnen ontwikkelen. Wanneer de Vol

kenbond zijn kracht zou moeten ontlenen aan dwang, zou volgens Van Karnebeek 

het prestige van het rechtsbewustzijn, dat toch de voornaamste grondslag van de 

Volkenbond zou moeten vormen, weleens kunnen worden aangetast. De voorstan

ders van het Protocol wilden de koersverandering aantrekkelijk maken door het 

aanwenden van eenvoudige formules als 'één voor allen en allen voor één'. De 

minister vestigde er echter de aandacht op dat na ondertekening van het Protocol, 

Nederlandse jongemannen geroepen zouden kunnen worden het recht te handha

ven in andere delen van de wereld. De vraag was hoe de bevolking zou reageren 

wanneer Nederlandse militairen zouden worden ingezet tegen een staat die door 

de Raad tot agressor was bestempeld, vooral wanneer de rechtsovertuiging van het 

volk niet strookte met deze beslissing. Het rechtsbewustzijn en het internationaal 

solidariteitsgevoel moesten in een maatschappij wel hoog gestegen zijn, wilde een 

volk op een kritiek moment doen wat voor een dergelijk stelsel nodig was, aldus 

Van Karnebeek. Hoe zouden de Nederlanders reageren als hun land zich zou moe

ten mengen in een conflict ten behoeve van een staat die een 'afkeurenswaardige 

en malle politiek' had gevoerd? Het Nederlandse volk zou volgens Van Karnebeek 

onder ogen moeten zien dat het stelsel van de sancties, hoe belangrijk voor sommi

ge landen ook, voor Nederland gevaren opleverde. Ondertekening van het Protocol 

zou betekenen dat Nederland, evenals in 1920, een offer zou brengen: het zou zich 

minder dan ooit buiten de conflicten van andere staten kunnen houden.59 

De regering wachtte met het vellen van een definitief oordeel over het Protocol 

totdat Londen zich openlijk had uitgesproken.60 Zoals gezegd zag het nieuwe Britse 

kabinet weinig in het Protocol. Volgens de Admiraliteit zou Groot-Brittannië na een 

ondertekening van het document de politieman van de wereld moeten worden. 

Verder keerde de Britse regering zich tegen de verplichting de territoriale status 

quo te handhaven. Bovendien was al duidelijk dat de Verenigde Staten het Protocol 

niet zouden ondertekenen. Dit betekende dat de Britten bij ondertekening van het 

Protocol in theorie gedwongen zouden kunnen worden de Verenigde Staten een 

blokkade op te leggen. Ook de Dominions koesterden grote bezwaren tegen het 

Protocol. In maart 1925 liet de Britse regering dan ook officieel weten dat zij het 

niet zou ondertekenen. 

Het feit dat de Britten het Protocol afwezen, ontsloeg de Nederlandse regering 

van de verplichting Genève van haar standpunt over het document op de hoogte te 
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stellen. Duidelijk was dat zij er niet erg enthousiast over was. Van Karnebeek liet 

de Eerste Kamer weten dat hij betwij felde of de Volkenbond een 'positieve militaire 

structuur' zou moeten krijgen. Gezien de toestand waarin de wereld verkeerde, was 

het zeer de vraag of dit in het waarachtig belang van de Volkenbond als 'supra-poli-

tieke orde van vrede en verzoening' zou zijn. De minister betoogde dat in de rechts

kundige ordening grote en kleine staten als gelijken tegenover elkaar stonden. Bij 

de organisatie en aanwending van machtsmiddelen zouden machtsverschillen zich 

echter onvermijdelijk doen gelden. De universaliteit van de Volkenbond stond wat 

Van Karnebeek betrof voorop. Wanneer de organisatie eenmaal universeel zou zijn, 

zou aan het veiligheidsprobleem een ander aspect en aan de Volkenbond een nieuw 

perspectief worden gegeven. Ook bij de behandeling van het sanctievraagstuk 

mocht men de kans die er nog bestond op de totstandkoming van een universele 

Volkenbond, niet uit het oog verliezen. 

De debatten in de Senaat werden gedomineerd door een lange rede van de anti

revolutionair Anema, die concludeerde dat de tijd nog niet rijp was voor het te 

idealistische Protocol. Het Volkenbondsverdrag bood voldoende mogelijkheid ge

schillen vreedzaam op te lossen; was het rechtsbewustzijn van de staten onvoldoen

de ontwikkeld om zich vrijwillig aan deze bepalingen te houden, dan had men aan 

papieren verplichtingen ook niets. Het kwam volgens Anema aan op verandering 

van de mentaliteit van de volken, niet op wijziging van het Volkenbondsverdrag. 

Van Karnebeek had de rede van Anema naar eigen zeggen 'met ontroering' aange

hoord. Hij beaamde dat het Protocol zich niet bezig hield met het oplossen van de 

bestaande moeilijkheden in Europa, maar zich concentreerde op repressie. Het 

consolideerde de euvelen van de bestaande toestand door ze onder militaire garan

tie te stellen.63 

Het Protocol was voorlopig van de baan maar nog niet definitief begraven. Voor 

veel voorstanders van het Protocol bleef de verwezenlijking van de trias het ideaal. 

In 1925 sloten Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en België in Locarno 

het zogenaamde Rijnverdrag. Door ondertekening van dit verdrag erkende Duits

land zijn nieuwe grenzen met Frankrijk en België en zegde het toe deze niet te 

schenden. Frankrijk en België beloofden eveneens hun nieuwe grenzen met Duits

land te eerbiedigen. 4 In de ogen van de Nederlandse voorstanders van het Protocol 

was het Rijnverdrag maar een slap aftreksel daarvan. Bovendien was het Rijnver

drag buiten de Volkenbond om tot stand gekomen. Van Karnebeek daarentegen was 

zeer tevreden met de nieuwe overeenkomst. De betrekkingen russen de drie grote 

mogendheden van West-Europa leken te zijn verbeterd en het gevaar van territoriale 

conflicten scheen te zijn afgenomen. Bovendien zou Duitsland eindelijk tot de 

Volkenbond toetreden. De aanhangers van het Protocol trachtte hij gerust te stellen 

met de opmerking dat 'Locarno' de weg zou kunnen banen voor een meer algeme

ne regeling.65 

De Algemene Vergadering van 1925 stond volledig in het teken van 'Locarno'. 

Loudon merkte in zijn rede voor het plenum op dat de geest van toenadering waar

in dit verdrag tot stand was gekomen, deels te danken was aan hetgeen er op de 
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vergadering van 1924 was geschied. Over het Protocol zei hij: 'Het Protocol is niet 
dood; het is zeker niet begraven, maar het sluimert.' Het beste wat men zou kun
nen doen was het een tijdje te laten rusten. Vervolgens diende de Nederlandse dele
gatie een resolutie in, die tot doel had ervoor te zorgen dat de Volkenbond inzake 
de voorbereiding van de vermindering van de bewapening 'diligent' zou blijven. 
Volgens deze resolutie zou de Raad een commissie moeten instellen die de kwestie 
van de vermindering van de bewapening zou bestuderen, zodat te zijner tijd een 
algemene internationale conferentie bijeen zou kunnen worden geroepen. Dit 
initiatief leidde tot de oprichting van de Voorbereidende Commissie voor de Ontwa
peningsconferentie.66 François schreef Van Karnebeek dat de delegatie de motie 
had ingediend om de positie van Nederland in de Volkenbond te verstevigen. Het 
voorstel was echter ook bedoeld als gebaar naar de Nederlandse publieke opinie. 
Deze moest worden getoond dat de regering weliswaar eenzijdige ontwapening 
afwees, maar er daarnaast alles aan deed de internationale vermindering van de 
bewapening te bevorderen. De kritiek van Dresselhuys c.s. dat Nederland in Genève 
geen opbouwend werk verrichtte moest eveneens worden gepareerd. François 
schreef verder dat uit de 'desolate boedel' tenminste nog iets van de idealen van 
1924 moest worden gered, opdat de Volkenbond geen al te pover figuur zou 
slaan. 7 

De Verdragen van Locarno werden door de meeste tijdgenoten geestdriftig ontvan

gen. De toenadering tussen de voormalige vijanden scheen nu eindelijk bezegeld. 

Bovendien trad Duitsland in september 1926 toe tot de Volkenbond. Een nieuw 

tijdperk van vrede en voorspoed leek aldus te zijn aangebroken. Er werd zelfs ge

sproken over 'de geestvan Locarno'. Tekenend voor de optimistische internationale 

atmosfeer was dat in 1928 het befaamde Verdrag van Parijs (ook wel bekend als het 

Kellogg-Briand Pact) tot stand kwam, dat oorlog als instrument van nationale poli

tiek verbood. Dit verdrag was oorspronkelijk bedoeld als bilaterale overeenkomst 

tussen Frankrijk en de Verenigde Staten, maar zou uiteindelijk door de meeste 

staten worden ondertekend.68 

Achteraf kan men zich afvragen of het internationale optimisme dat de tweede 

helft van de jaren twintig beheerste, nu werkelijk door de realiteit gerechtvaardigd 

werd. Duitsland streefde immers nog steeds naar de herziening van de vredesver

dragen, inclusief de territoriale bepalingen ervan. Verder verschafte het Rijnverdrag 

Frankrijk niet de veiligheidsgaranties waarnaar het zo verlangde. Het verdrag was 

immers een multilaterale overeenkomst, dus geen echte Frans-Britse alliantie. 

Bovendien zou aan de staat die slachtoffer was van schending van het Rijnverdrag, 

alleen bijstand worden verleend indien deze schending een 'flagrant' karakter 

droeg; een duidelijke definitie van dit begrip werd echter niet gegeven. Door de 

ondertekening van het Rijnverdrag beloofde Frankrijk de Duitse westgrens niet te 

zullen schenden. Het mocht dus geen troepen het Rijnland insturen als Duitsland 

een aanval op Polen of Tsjechoslowakije zou lanceren.69 Frankrijk kreeg in feite 

een impliciete waarschuwing van Groot-Brittannië dat het geen geweld zou mogen 
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gebruiken om naleving van de bepalingen van de vredesverdragen af te dwingen. 

De waarde van de Franse overeenkomsten met Polen en Tsjechoslowakije werd 

hierdoor sterk verminderd. Duitsland weigerde bovendien een belofte af te geven 

zijn oostgrenzen te respecteren, terwijl Groot-Brittannië niet bereid was Polen en 

Tsjechoslowakije in geval van een Duitse aanval te hulp te komen. De verdragen 

van Locarno vormden in wezen een impliciete erkenning van de noodzaak de nieu

we grenzen in Oost-Europa te herzien. 'Locarno had not so much pacified Europe 

as it had defined the next battlefield', aldus Henry Kissinger.70 

De jaren 1925-1929 zijn weleens gekwalificeerd als 'a period of false stability'.71 

Toch zijn er ook historici die menen dat de tweede helft van de jaren twintig een 

'gouden periode' voor de Volkenbond vormde. Door de toetreding van Duitsland 

waren alle grote Europese mogendheden, behalve Sovjet-Rusland, lid van de Vol

kenbond. Het gewicht dat de volkerenorganisatie in de schaal kon leggen leek 

hierdoor te zijn toegenomen, getuige ook het feit dat de ministers van Buitenlandse 

Zaken van de grote mogendheden zich vanaf 1926 regelmatig in Genève lieten 

zien. Hierbij dient echter te worden aangetekend dat Duitsland weliswaar lid was 

van de Volkenbond, maar dat dit land niet bereid was de bepalingen van Artikel 16 

zonder reserves te aanvaarden. Voor de Duitse minister van Buitenlandse Zaken 

Gustav Stresemann stond de Westorientwrung van Duitsland weliswaar voorop, 

maar dit zou in zijn ogen niet ten koste mogen gaan van de goede relaties met 

Sovjet-Rusland. Stresemann wilde dan ook vermijden dat Duitsland een bijdrage 

zou moeten leveren aan een militaire actie tegen de Sovjets.72 Om aan de Duitse 

aarzelingen tegemoet te komen, werd er een bijlage aan de verdragen van Locarno 

toegevoegd. Frankrijk, België, Groot-Brittannië, Italië, Tsjechoslowakije en Polen 

verklaarden krachtens deze bijlage dat ieder lid van de Volkenbond verplicht was 

loyaal mee te werken aan de uitvoering van de bepalingen van Artikel 16 'dans une 

mesure qui soit compatible avec sa situation militaire, et qui tienne compte de sa 

position géographique' ,73 Deze zinsnede was afkomstig uit de tekst van het Protocol 

van Genève; zoals gezegd was deze passage mede op Nederlands verzoek in het 

Protocol opgenomen. Verder sloot Duitsland in 1926 te Berlijn een verdrag met 

Sovjet-Rusland, waarmee het verklaarde Artikel 16 niet tegen dat land te zullen 

toepassen. 

'A red rag to John Buil' 

Alhoewel de tegenstellingen tussen de grote mogendheden na 1925 niet definitief 

verdwenen waren, werd de atmosfeer van de tweede helft van de jaren twintig zoals 

gezegd gekenmerkt door groot optimisme. Niet iedereen in Nederland leek dit 

optimisme geheel en al te delen. Zo ondertekende ook Nederland weliswaar het 

Verdrag van Parijs, maar maakte de regering zich geen illusies over de praktische 

waarde van deze overeenkomst. Volgens François zou het Verdrag van Parijs er niet 
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Karikatuur van jhr. F. Beelaerts 
van Blokland door de Hongaarse 
cartoonist Emery Kelen (Fotoar
chief Spaarnestad, Haarlem). 

toe leiden dat er ook maar één oorlogsschip minder zou worden gebouwd.74 Maar 

ondanks deze - zoals later zou blijken gerechtvaardigde - scepsis, leek ook de rege

ring van mening dat de internationale atmosfeer na 1925 wel enigszins was opge

klaard. Dit gematigde optimisme leidde tot een opmerkelijk initiatief van de kers

verse minister van Buitenlandse Zaken, jhr. Frans Beelaerts van Blokland. 

Beelaerts, geboren in 1872, was afkomstig uit een conservatieve, hervormde en 

oranjegezinde familie. Hij had in Leiden rechten gestudeerd, alwaar hij jaargenoot 

was van J.P. graaf van Limburg Stirum en jhr. A.C.D. de Graeff. Via eerstgenoemde 

kwam Beelaerts in 1909 in de diplomatieke dienst terecht. Hij werd minister-resi

dent in Peking, waar hij gedurende de oorlog belast was met het behartigen van de 

belangen van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. In 1919 werd hij op verzoek van 

de Chinese regering teruggeroepen. Na zijn terugkeer in Nederland werd Beelaerts 

benoemd tot hoofd van de afdeling Diplomatieke Zaken van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken. Eind maart 1927 trad Van Karnebeek af omdat de Senaat het 

verdrag had verworpen dat hij in april 1925 met België had gesloten; Beelaerts werd 

tot zijn opvolger benoemd.75 Aangezien Nederland sinds 1926 tot de tijdelijke leden 

van de Raad behoorde, werd de nieuwe minister meteen in het diplomatieke diepe 

gegooid. F.P.Walters, één van de voornaamste geschiedschrijvers van de Volken

bond, zou later schrijven dat Nederland als lid van de Raad 'a steady conservative 

line' volgde, dit in tegenstelling tot het 'linkse' Zweden. Beelaerts kwalificeerde hij 
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overigens als 'an able and attractive personality'. Als Nederlands vertegenwoordiger 

in de Raad schreef Beelaerts een rapport over het zich al jaren voortslepende ge

schil tussen Litouwen en Polen. Verder was hij lid van een commissie die onder

zoek deed naar de Szent-Gotthard-affaire.7<s 

In 1927 hield Beelaerts zijn eerste rede voor het plenum van de Algemene Verga

dering. In deze rede betoogde Beelaerts dat de Volkenbond daar waar het ging om 

de ontwapening, nog maar weinig resultaten had weten te boeken. Een werkelijke 

vermindering van de bewapening was nog ver weg. Volgens Beelaerts diende het 

streven er in ieder geval op gericht te zijn tot een behoorlijke beperking van de 

bewapening te geraken. Dit zou echter onmogelijk zijn zolang het wantrouwen 

tussen de staten niet was verdwenen. De Algemene Vergadering diende zich vol

gens Beelaerts voor 'morele ontwapening' uit te spreken. Zonder een dergelijke 

morele ontwapening waren de sanctieartikelen van het Volkenbonds verdrag nutte

loos en zouden nieuwe oorlogen onvermijdelijk zijn. Verwijzend naar hetgeen 

Loudon in 1925 over het Protocol had gezegd, diende Beelaerts een ontwerp voor 

een resolutie in. Volgens dit ontwerp zou de Algemene Vergadering de wens uit

spreken dat de beginselen waarop het Protocol stoelde opnieuw zouden worden 

bestudeerd, zonder de discussies over dit document zelf te heropenen. Beelaerts 

vroeg zich af of het moment niet gekomen was het 'gat' in het Volkenbondsverdrag 

te stoppen, dat wil zeggen alle aanvalsoorlogen te verbieden. Verder zouden alle 

staten de verplichte jurisdictie van het Hof moeten aanvaarden. Tot slot hield Bee

laerts een pleidooi voor internationale vrijhandel.77 

Het voorstel van Beelaerts de beginselen van het Protocol opnieuw in studie te 

nemen was tamelijk spectaculair. Er was van tevoren niet met de grote mogendhe

den overlegd; evenmin had de minister de andere voormalige neutrale staten ge

consulteerd.78 Achteraf bleek dit zeer onverstandig: vooral de Britse delegatie was 

namelijk zeer ontstemd over het Nederlandse voorstel. Minister van Buitenlandse 

Zaken Sir Austen Chamberlain kwalificeerde het als een 'absurd and mischievous 

proposal'. Groot-Brittannië en de Dominions wilden tegen iedere prijs een hervat

ting van de discussies over het Protocol voorkomen.79 Na de rede van Beelaerts 

deed Chamberlain dan ook een poging hem ertoe over te halen de tekst van zijn 

resolutie dermate te wijzigen, dat alleen de verwijzing naar de noodzaak tot ontwa

pening zou overblijven.Toen Beelaerts dit weigerde, besloot Chamberlain het Ne

derlandse voorstel in zijn eigen rede voor het plenum onder de 'koude douche van 

het gezonde verstand' te zetten. Hij betoogde dat zijn land niet bereid was alle gren

zen in de wereld te garanderen. Verder zei Chamberlain dat het onmogelijk was te 

refereren aan de principes van het Protocol zonder dat Protocol zelf opnieuw aan 

de orde te stellen.80 

Het was overduidelijk dat Groot-Brittannië nooit akkoord zou kunnen gaan met 

het Nederlandse voorstel in de vorm waarin het aanvankelijk was ingediend. Bee

laerts toonde zich aan het einde van de zitting van 10 september dan ook bereid de 

tekst van zijn resolutie aan te passen. Hij pleitte nu voor een studie naar de princi

pes van vreedzame geschillenbeslechting, ontwapening en veiligheid 'welke zijn 
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neergelegd in het Volkenbondsverdrag'. De minister benadrukte echter dat hij dit 

alleen onder Britse druk deed. Met zijn oorspronkelijke voorstel had hij niets an

ders op het oog gehad dan het openen van een 'kalme en redelijke discussie' over 

de 'vraagstukken die het Volkenbondsverdrag opwierp'. De Britse delegatie kon met 

de gewijzigde tekst akkoord gaan, alhoewel ze er nog steeds niet gelukkig mee 

was.81 Het voorstel van Beelaerts had uiteindelijk tot gevolg dat de Voorbereidende 

Commissie voor de Ontwapeningsconferentie het Comité voor Arbitrage en Veilig

heid (CAV) in het leven riep. V.H. Rutgers werd tot lid van dit comité benoemd.82 

Het oorspronkelijke voorstel van Beelaerts veroorzaakte zowel in Nederland als 

daarbuiten nogal wat commotie. Diens rede was de gebeurtenis van de dag, aldus 

de NRC, die sprak van een 'pakkend debuut' van de nieuwe minister. Heldring 

stuurde Beelaerts een briefje waarin hij zijn instemming betuigde met 'het onver

wachte verbreken van het stilzwijgen der kleine staten'. 'Dit is een moedige daad, 

waarvan wat zal blijven zitten', schreef hij in zijn dagboek.83 Niet alle reacties op 

de rede van Beelaerts waren echter even positief. In een hoofdartikel in De Stan

daard - vermoedelijk van de hand van Colijn - werd gewaarschuwd tegen het reani

meren van het Protocol van Genève. Nederland moest volgens de commentator 

vermijden dat in het buitenland de indruk zou ontstaan, dat het land bereid was 

militaire verplichtingen op zich te nemen om de territoriale status quo van 1919 te 

verdedigen.84 De rede van Beelaerts bracht ook in het buitenland heel wat pennen 

in beweging. Volgens sommige rechtse dagbladen in Duitsland had Nederland zich, 

bewust of onbewust, voor het karretje van Frankrijk en zijn clientèle laten span

nen.85 De conservatieve pers in Groot-Brittannië steunde het optreden van Cham

berlain. De journalist Wickham Steed schreef in de Observer. 'The word 'Protocol' 

is doubtless a red rag to John Bull.' Beelaerts had Sir Austen een zenuwschok kun

nen besparen als hij zijn voorstel had ingediend in de vorm die het uiteindelijk had 

gekregen. De Britse Volkenbondsidealist Philip Noel-Baker was daarentegen zeer 

enthousiast over de houding van de kleine staten op de achtste Algemene Vergade

ring: eindelijk hadden zij enige moed aan de dag gelegd. 'It is without question the 

best Assembly there has ever been', zo vond hij.86 

I n de maanden die na de Algemene Vergadering van 1927 verstreken, nam Bee

laerts iedere gelegenheid te baat zijn optreden te verdedigen. Herhaaldelijk betoog

de hij dat het doel van zijn voorstel was de besprekingen in de Voorbereidende 

Commissie, die op een dood punt waren aanbeland, een stimulans te bezorgen en 

aldus het uitbreken van een wapenwedloop te voorkomen.87 Nederland was van 

mening dat de verplichtingen van Artikel 8 moesten worden nagekomen. Verder 

zouden alle volken ervan doordrongen moeten worden dat iedere aanvalsoorlog een 

misdaad was. Dit besef zou alleen kunnen ontstaan indien geleidelijk zou worden 

overgegaan tot de organisatie van de statengemeenschap, hetgeen het voornaamste 

doel van het Protocol was geweest. Het kenmerk van het Protocol was volgens Bee

laerts niet zozeer dat het de trits ontwapening, vreedzame geschillenbeslechting en 

veiligheid op de voorgrond had geplaatst, maar wel dat het de samenhang tussen 

deze drie zaken had benadrukt. Het was volgens Beelaerts onmogelijk het ontwape-
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ningsvraagstuk op te lossen zonder aandacht te besteden aan veiligheid en vreedza

me geschillenbeslechting.88 

Beelaerts probeerde ook de indruk weg te nemen dat zijn optreden een breuk 

met het beleid van Van Karnebeek betekende. Volgens Beelaerts had zijn voorgan

ger nooit een uitgesproken anti-Protocol politiek gevoerd. Bovendien was het Ne

derlandse voorstel helemaal niet bedoeld om het Protocol zelf nieuw leven in te 

blazen.89 De delegatie had zich wel degelijk gerealiseerd dat iedere poging daartoe 

nutteloos en ongewenst zou zijn. In zijn rede had Beelaerts het Protocol echter wel 

bij naam moeten noemen om de samenhang tussen de drie onderdelen van de trits 

op een voor iedereen begrijpelijke wijze te belichten.Ten overstaan van de Tweede 

Kamer benadrukte Beelaerts dat het Protocol niet perfect was. Veiligheid was een 

subjectief begrip: militaire verplichtingen, sancties en garanties vormden op zich

zelf geen waarborg voor veiligheid, al konden ze wel een bijdrage tot het vergroten 

ervan vormen. Volgens Beelaerts zou een goede arbitrageregeling het veiligheidsge

voel echter eveneens kunnen bevorderen. Een internationale rechtsorde kon zonder 

sancties niet functioneren, maar er moest zekerheid zijn dat staten alleen tot re

pressieve maatregelen zouden worden geroepen als de toepassing daarvan in over

eenstemming zou zijn met het rechtsbewustzijn. Bovendien moesten de staten 

elkaar vertrouwen, want zonder dergelijk vertrouwen was de waarde van papieren 

waarborgen gering. De Volkenbond werd volgens Beelaerts misschien wel beter 

gediend door de staten die voorzichtig waren ten aanzien van de sancties, dan door 

de staten die de sanctiebepalingen wilden aanscherpen.90 

Hoe moet men het initiatief van Beelaerts nu duiden? Zijn bedoelingen waren 

ongetwijfeld oprecht: mede onder druk van de publieke opinie wilde hij het werk 

van de Voorbereidende Commissie over het dode punt helpen. Misschien dat hij 

tevens bij pers, parlement en publieke opinie de indruk wilde wekken dat Neder

land in Genève een leidende rol speelde; zijn rede werd namelijk door de 'draadlo

ze' uitgezonden. Ook is het mogelijk dat Beelaerts, die in Genève zijn debuut als 

minister maakte, enige internationale aandacht op zich wilde vestigen. Verder was 

zijn voorstel vermoedelijk bedoeld om de grote staten te laten zien, dat de kleine 

mogendheden niet van plan waren genoegen te nemen met een figurantenrol op 

het Volkenbondstoneel.91 

Alhoewel de bedoelingen van Beelaerts goed waren, was zijn initiatief een faux 

pas van de eerste orde. In de eerste plaats was het nogal naïef te geloven dat men 

naar de 'beginselen van het Protocol' kon verwijzen zonder het Protocol zelf nieuw 

leven in te blazen. Ten tweede laadde Beelaerts de verdenking op zich te willen 

breken met de politiek van Van Karnebeek. Juist Nederland had zich altijd gekeerd 

tegen het Franse verlangen de territoriale verhoudingen van 1919 te bestendigen, 

hetgeen één van de bedoelingen van het Protocol was. Van Karnebeek was niet 

enthousiast over dit document geweest, omdat hij terecht bevreesd was dat het door 

Frankrijk zou kunnen worden gebruikt als middel om Duitsland onder de duim te 

houden. Beelaerts meende blijkbaar dat de internationale atmosfeer na 1925 dus

danig was opgeklaard, dat hij zonder al te veel gevaar kon voorstellen het slui-
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merende Protocol weer wakker te kussen. Wat hij vermoedelijk niet inzag was dat 
de internationale spanning weliswaar was verminderd, maar dat de oude tegenstel
lingen nog lang niet waren verdwenen. Duitsland stond immers nog altijd de wijzi
ging van de territoriale bepalingen van de vredesverdragen voor ogen. Voor Frank
rijk en zijn bondgenoten was een herziening van de vredesverdragen, vooral de 
territoriale bepalingen ervan, uiteraard onaanvaardbaar. Groot-Brittannië daarente
gen ging ervan uit dat de grenzen in Oost-Europa in Duits voordeel mochten wor
den gewijzigd, mits dit op vreedzame wijze zou geschieden. De Britten waren dus 
niet bereid de territoriale integriteit van Polen enTsjechoslowakije te garanderen; 
mede daarom had de Britse regering het Protocol verworpen. De Verdragen van 
Locarno waren in Britse ogen een uitstekend alternatief voor het Protocol.92 Een 
voorstel dat erop gericht leek te zijn dit in Britse ogen volkomen achterhaalde en 
irreële document te doen herleven, moest dus wel op verzet van Groot-Brittannië 
stuiten. 

Met zijn initiatief begaf Beelaerts zich in een levensgevaarlijk internationaal 
mijnenveld. Hij laadde in ieder geval de verdenking op zich dat hij zich voor het 
karretje van de 'veiligheidsgroep' had laten spannen. Bovendien liep Nederland het 
risico dat zijn voorstel door Frankrijk en zijnbondgenoten zou worden gebruikt om 
het Protocol nieuw leven in te blazen. Veelzeggend is het feit dat de Franse politicus 
Joseph Paul-Boncour zeer verguld was met het Nederlandse initiatief.93 Verder had 
Beelaerts Groot-Brittannië nodeloos tegen Nederland in het harnas gejaagd. De 
minister zelf had het voorlopig bij de Britten verbruid. Ivone Kirkpatrick, een amb
tenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken, schreef dat Beelaerts als 'a snake 
in the grass' moest worden beschouwd. 'Whatever his motives he has made himself 
a nuisance.'94 De Duitse regering was uiteraard evenmin gelukkig met het Neder
landse voorstel. Overigens zouden de Fransen geen pogingen doen van het Neder
landse initiatief gebruik te maken om het Protocol inderdaad te doen herleven; 
vermoedelijk wilden zij hun betrekkingen met Duitsland en Groot-Brittannië met 
op het spel zetten. 

Ontwapening en veiligheid 

Het feit dat na 1925 de internationale atmosfeer leek te zijn verbeterd had in Neder

land zo zijn gevolgen. In de eerste plaats nam de populariteit van de Volkenbond 

wat toe.95 Bovendien vormde de toenadering tussen de vroegere vijanden een steun 

in de rug voor degenen die voor eenzijdige nationale ontwapening pleitten. Velen 

in Nederland en daarbuiten zagen het totstandbrengen van een algemene en gelijk

tijdige vermindering van de internationale bewapening als de voornaamste toets

steen voor het succes van de Volkenbond. De VDB en de SDAP meenden dat Neder

land zou handelen in de geest van het Volkenbondsverdrag indien het zijn leger tot 

een soort veredelde politiemacht zou reduceren.96 Dit standpunt stuitte op het 
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verzet van de aanhangers van de zogenaamde 'wetenschappelijke' of 'organisatori

sche' stroming in de vredesbeweging. Deze 'vredesvrienden' gingen ervan uit dat 

gewapende conflicten pas zouden kunnen verdwijnen indien er een werkelijke 

internationale rechtsorde in het leven was geroepen. De oprichting van de Volken

bond vormde volgens de 'organisatorische pacifisten' de eerste stap naar een derge

lijke internationale rechtsorde. De Volkenbond was in de ogen van deze groep ech

ter nog lang niet volmaakt. Een groot bezwaar tegen de Volkenbond van Versailles 

was uiteraard dat de volkerenorganisatie een politiek karakter droeg, aangezien zij 

door de vroegere Geallieerden werd gedomineerd. De aanhangers van de 'organisa

torische' stroming in de vredesbeweging meenden dat, zolang de Volkenbond nog 

onvolmaakt was, eenzijdige ontwapening niet meer was dan zinloze symptoombe

strijding.97 De radicale standpunten van de SDAP, de VDB en de verschillende anti-

militaristische groepen die Nederland rijk was, werden door hen afgewezen. De 

meeste aanhangers van de VEV behoorden tot de gematigde 'vredesvrienden'. Deze 

vereniging, erfgenaam van Vrede door Recht en de Nederlandsche Anti-Oorlog 

Raad, wordt door de geschiedschrijvers van de Nederlandse vredesbeweging terecht 

als een liberaal-pacifistische beweging gekwalificeerd. Hierbij dient te worden aan

getekend dat ook aanhangers van de confessionele partijen en van de SDAP zich bij 

de VEV aansloten.98 

De Nederlandse regering deelde over het algemeen de standpunten van de 'orga

nisatorische' vredesbeweging. Zij wees herhaaldelijk op het feit dat het Volken

bondsverdrag geen absoluut oorlogsverbod bevatte. Indien er een door de Volken

bond gesanctioneerde oorlog zou uitbreken, zou Nederland het recht behouden 

neutraal te blijven. Het land diende dan ook over een leger te beschikken om de 

geloofwaardigheid van deze neutraliteit te verzekeren. Bovendien ging de regering 

er zoals al vermeld van uit dat zelfs in geval van een door het Volkenbonds verdrag 

verboden oorlog, Nederland niet kon worden verplicht deel te nemen aan een mili

taire actie tegen de agressor. Nederland zou ook in dat geval neutraal kunnen blij

ven, mits het bereid en in staat was deze neutraliteit gewapenderhand te verdedi

gen.99 

Het Nederlandse initiatief op de Algemene Vergadering van 1925 had geleid tot de 

oprichting van de Voorbereidende Commissie voor de Ontwapeningsconferentie, 

die tot taak had een ontwerp voor een ontwapeningsverdrag op te stellen. Dit stuk 

zou vervolgens moeten dienen als basis van de discussies op de eigenlijke Ontwape

ningsconferentie. De taak van de Voorbereidende Commissie was niet eenvoudig, 

vooral omdat de Frans-Duitse tegenstellingen nog lang niet waren verdwenen. 

Frankrijk wilde nog steeds niet ontwapenen voordat het veiligheidsgaranties had 

ontvangen. Duitsland beweerde dat de Geallieerden in Versailles de juridische 

plicht tot ontwapening op zich hadden genomen. De preambule van Deel v van het 

Verdrag van Versailles bepaalde immers dat de verplichte ontwapening van Duits

land de eerste stap vormde naar een vermindering van de bewapening van alle 

landen. Door deze Frans-Duitse tegenstellingen zouden de activiteiten van de Voor-



bereidende Commissie al spoedig verzanden in steriele en vruchteloze theoretische 
beschouwingen en academische debatten.100 

Nederland was tot de Voorbereidende Commissie toegelaten omdat het vanwege 
zijn geografische positie geacht werd in bijzondere omstandigheden te verkeren. 
De delegatie zou worden geleid door Loudon. Tijdens de eerste zitting van de Voor
bereidende Commissie, die begon op 18 mei 1926, viel hem echter de eer te beurt 
tot president van de commissie te worden gekozen. Na verloop van tijd zouden 
sommige deelnemers aan de discussies zich gaan afvragen of de verkiezing van 
Loudon wel een verstandige stap was geweest. Loudon was weliswaar een ervaren 
diplomaat, maar niet bepaald een krachtige of doortastende persoonlijkheid. Zoals 
Walters schreef, vertoonde hij nogal eens de neiging de weg van de minste weer
stand te kiezen.101 Desondanks was de kritiek die op Loudon werd uitgeoefend niet 
helemaal billijk. Loudon zou als voorzitter een zeer voorzichtige houding aanne
men. Hij gunde de grote mogendheden veel tijd om onderling tot overeenstem
ming te komen, bang als hij was dat er een openlijke strijd tussen de partijen zou 
uitbreken. Gezien de grote tegenstellingen die er tussen de verschillende staten 
bestonden, was dit vermoedelijk wel een verstandige houding. Veelzeggend is dat 
de kritiek op Loudon vooral afkomstig was van Duitsland, dat uiteraard ontevreden 
was over het trage verloop van de beraadslagingen in de Voorbereidende Commis
sie. De andere critici waren idealisten en fervente voorstanders van internationale 
ontwapening als Cecil en Noel-Baker.102 

Na verloop van tijd zouden de deelnemers aan de beraadslagingen in de Voorbe
reidende Commissie in twee blokken uiteenvallen. De eerste groep, die door de 
Nederlandse delegatie werd betiteld als een 'stoomwals', werd geleid door Frank
rijk. Volgens J.J.G. baron van Voorst tot Voorst, één van de militaire deskundigen 
van de Nederlandse delegatie, waren de Fransen erop uit hun opvattingen zoveel 
mogelijk door te drijven, zonder te letten op de standpunten van andere staten. 
Frankrijk was volgens de Nederlandse delegatie geen ontwapenings-, maar bewape
ningsdenkbeelden toegedaan. Het werd hierbij 'vrijwel blindelings' gesteund door 
de staten van de Kleine Entente. Als reactie op het 'drijven en manoeuvreren' van 
Frankrijk ontstond er een tweede blok, bestaande uit Groot-Brittannië, de Verenig
de Staten, de Scandinavische staten, Nederland en Duitsland. De Nederlandse 
delegatie zou vaak overleg plegen met de B ritse ende Amerikaanse vertegenwoordi
gers.1^ 

Nederland zou zich tijdens de zittingen van de Voorbereidende Commissie vaak 

tegen de Franse standpunten verzetten. Zo pleitte Frankrijk voor het toepassen van 

de indirecte methode van ontwapening, hetgeen betekende dat de staten tot reduc

tie van hun defensieuitgaven zouden overgaan. Nederland daarentegen zag veel 

meer in de directe methode, dat wil zeggen de vermindering van de hoeveelheden 

oorlogsmateriaal die de staten in voorraad hadden en de reductie van de aantallen 

parate troepen en reservisten.'04 Het feit dat de Nederlandse delegatie zich vaak 

tegen de standpunten van Frankrijk zou keren, bevestigde in de ogen van veel Fran

sen dat Nederland een pro-Duits land was. In augustus 1928 had de Duitse ambas-
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sadeur in Parijs, Leopold von Hoesch, een gesprek met de secretaris-generaal van 

het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken, Philippe Berthelot. Tijdens dit ge

sprek merkte Berthelot glimlachend op dat de Scandinavische landen en Nederland 

eigenlijk tot de 'Germaanse cultuurkring' behoorden. Alhoewel de Fransman een 

grapje maakte, had zijn opmerking vermoedelijk een serieuze ondertoon. Het was 

het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken blijkbaar niet ontgaan dat Nederland 

in de jaren twintig meer begrip voor de buitenlandse politiek van Duitsland dan 

voor die van Frankrijk kon opbrengen. Zoals eerder vermeld bestond er in Neder

land een grote afkeer van de bepalingen van het Verdrag van Versailles, al was het 

alleen maar uit economische overwegingen. Bovendien was de vrees dat Frankrijk 

erop uit was Europa te domineren ook in de tweede helft van de jaren twintig nog 

lang niet verdwenen. In Duitsland bestond trouwens de nodige waardering voor de 

Volkenbondspolitiek van Nederland. Toen Nederland in 1928 zijn zetel in de Raad 

moest opgeven, werd dit op het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken als een 

'groot verlies' beschouwd. Carl von Schubert, staatssecretaris op het Auswärtige 

Amt, wees Stresemann op het feit dat 'unser Freund Beelaerts' zich inzake de kwes

tie Opper-Silezië achter Duitsland had opgesteld.105 

Alhoewel de Nederlandse delegatie in de Voorbereidende Commissie vaak stand

punten zou verdedigen die overeenkwamen met de opvattingen van Duitsland, mag 

men niet beweren dat Nederland zijn beleid inzake de internationale ontwapening 

bewust op de wensen van de oosterbuur afstemde. De Nederlandse regering was 

voorstander van een algemene en gelijktijdige vermindering van de bewapening in 

Europa, een standpunt dat voor een klein en zwak land op zichzelf wel begrijpelijk 

was. Aangezien Duitsland al grotendeels ontwapend was, was de logische conse

quentie van de Nederlandse opvattingen dat Frankrijk en zijn bondgenoten zich 

zouden moeten ontwapenen.106 Vandaar dat in Frankrijk de indruk kon ontstaan 

dat Nederland als voorvechter van de Duitse zaak optrad. Nederland was echter niet 

het enige land wat zich in de Duitse standpunten inzake de vermindering van de 

bewapening kon vinden: ook de Verenigde Staten, Groot-Brirtannië ende Scandina

vische staten waren het vaak eens met de Duitse delegatie in de Voorbereidende 

Commissie. 

Ook na de achtste Algemene Vergadering zouden de discussies in de Voorbereiden

de Commissie zich moeizaam voortslepen. Het voornaamste probleem waarmee 

de commissie werd geconfronteerd, was zoals eerder vermeld de onwil van Frank

rijk zijn bewapening te beperken zonder dat daar veiligheidsgaranties tegenover 

stonden. Geen van de andere grote mogendheden was echter bereid Frankrijk een 

echte bijstandsgarantie te geven. De door Frankrijk gewenste versterking van Arti

kel 16 was eveneens uitgesloten, aangezien Groot-Brittannië, de Dominions, Duits

land, de Scandinavische staten én Nederland daar niets in zagen. 

De afkeer die in de Nederlandse official mind bestond ten aanzien van de sancties 

in het algemeen en de militaire sancties in het bijzonder, zou tot uitdrukking ko

men in een rapport over de artikelen 10, 11 en 16 van het Volkenbondsverdrag, dat 
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Prof. V.H. Rutgers in 1928 (Historisch Docu
mentatiecentrum voor het Nederlandse Protes
tantisme 1800-heden, Amsterdam). 

Rutgers schreef voor een subcommissie van het c AV. In zijn rapport, dat in februari 

1928 gereed was, stelde Rutgers vast dat Artikel 16 alleen in werking zou kunnen 

treden als er tussen de leden van de Volkenbond krachtige gevoelens van solidariteit 

zouden bestaan. Verder wees hij erop dat het onbegonnen werk was, van tevoren 

rigide en absolute criteria te ontwerpen aan de hand waarvan men een agressor zou 

kunnen aanwijzen; hiervoor was de realiteit veel te gecompliceerd en gevarieerd. 

Volgens Rutgers bracht een strikte definitie van het begrip 'agressie' zelfs grote 

gevaren met zich mee: een dergelijke definitie zou er weleens toe kunnen leiden 

dat de verkeerde staat tot agressor zou worden bestempeld. Verder schreef Rutgers 

dat het zinloos was het sanctieapparaat van de Volkenbond te ontwikkelen indien 

niet tegelijkertijd aandacht zou worden besteed aan vreedzame geschillenbeslech

ting en vermindering van de bewapening. Uit de studie bleek duidelijk dat Rutgers 

hoe dan ook de voorkeur gaf aan Artikel 11 boven Artikel 16. De eerste taak van de 

Volkenbond was het uitbreken van oorlogen te voorkomen. Sancties zouden alleen 

kunnen worden toegepast indien de preventieve maatregelen hun doel niet hadden 

bereikt, aldus Rutgers.107 

De buitenlandse reacties op het rapport van Rutgers waren gemengd. Duitsland 

was uiteraard niet ontevreden over diens conclusies, dit in tegenstelling tot de Fran

se delegatie in het CAV, die vasthield aan het Protocol.'08Tijdens de discussies in 

het CAV trad het verschil tussen de 'veiligheidsgroep' enerzijds en de groep die 

bestond uit de voormalige neutrale mogendheden, Duitsland en de Angelsaksische 

staten anderzijds, opnieuw duidelijk naar voren. Frankrijk en zijn bondgenoten 

wilden een heldere en rigide omschrijving van het begrip 'agressie', opdat de sanc-
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ties tegen een agressor op automatische en 'mechanische' wijze zouden kunnen 

worden toegepast. Zij leken ervan uit te gaan dat veiligheid een welhaast wiskundig 

begrip is: hoe exacter de definitie van het begrip 'agressie', des te meer zekerheid 

dat Artikel 16 ook daadwerkelijk zou worden toegepast. Rutgers daarentegen was 

van mening dat er alleen maar sancties zouden kunnen worden genomen indien 

de mentaliteit van de volken daar rijp voor was. Zolang dit nog niet het geval was, 

zou geen enkele juridische bepaling de volken kunnen dwingen aan een actie van 

de Volkenbond mee te werken; het 'zedelijke geweten' van de volken was volgens 

Rutgers meer waard dan het recht. De Franse opvatting dat een staat die niet bereid 

was een geschil aan arbitrage voor te leggen als agressor moest worden aangemerkt 

(de gedachte van het Protocol), kwalificeerde hij als te abstract en simplistisch. 

Tijdens de beraadslagingen in het CAV legde Rutgers opnieuw de nadruk op het 

belang van het preventieve Artikel n : 'Je crois que, pour arriver à une appréciation 

juste du degré de sécurité que donne aujourd'hui le Pacte, ce sera à l'article n qu'il 

faudra revenir en premier lieu."°9 

Het standpunt van Rutgers betreffende de artikelen io, n en 16 strookte met de 

opvattingen van de Nederlandse regering. Beelaerts was overigens geen principiële 

tegenstander van de militaire sancties; hij wilde een Nederlandse deelname aan 

dergelijke maatregelen met geheel uitsluiten.110 Tijdens de debatten in de Eerste 

Kamer over de begroting voor 1928 merkte Van Embden op, dat de minister onvol

doende oog had voor het gevaar van de militaire sancties. Zolang nog niet aan de 

verplichtingen van Artikel 8 was voldaan, zouden de kleine mogendheden alleen 

aan een soort politiedwang kunnen deelnemen, niet aan een echte oorlog. Boven

dien liepen de kleine staten, indien zij geen voorwaarden stelden aan hun deelna

me aan de militaire sancties, de kans mee te werken aan de militarisatie van de 

Volkenbond, terwijl het doel van de volkerenorganisatie juist pacificatie zou moeten 

zijn. De toepassing van militaire sancties tegen grote staten zou neerkomen op het 

ontketenen van een wereldoorlog in naam van de Volkenbond, aldus Van Embden. 

Het Protocol had de militaire sanctie dusdanig geperfectioneerd, dat een druk op 

de knop voldoende was geweest om de hele wereld in brand te zetten. In zijn re

pliek zei Beelaerts dat hij het in grote lijnen eens was met de opvatting van Van 

Embden dat Artikel 11 zoveel mogelijk aandacht zou moeten krijgen ten koste van 

Artikel 16. Verder legde hij er de nadruk op dat regionale bijstandsverdragen voor 

Nederland geen aantrekkingskracht hadden: 'Wij blijven ook in dezen de lijn vol

gen van onze beproefde buitenlandsche politiek en wijken daarvan niet af."1' 

Zoals gezegd zouden de discussie in de Voorbereidende Commissie zich jarenlang 

moeizaam voortslepen. Uiteindelijk kwam er toch een compromis tussen Groot-

Brittannië en Frankrijk tot stand: de Fransen steunden het Britse standpunt inzake 

de maritieme bewapening, terwijl de Britten geen bezwaren meer maakten tegen 

de Franse ideeën betreffende de bewapening te land. Dit akkoord leidde er toe dat 

in 1930 in Londen een verdrag over de maritieme ontwapening kon worden geslo

ten."2 De Verenigde Staten zouden uiteindelijk eveneens met de Franse opvattin-
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gen akkoord gaan. In ruil hiervoor stemde Frankrijk in met het Amerikaanse stand
punt inzake de oorlogsschulden en de herstelbetalingen. Dit zou ertoe leiden dat 
het ontwerp-verdrag dat de Voorbereidende Commissie opstelde, niet voorzag in 
reductie van de aantallen geoefende reservisten. Dit was gunstig voor Frankrijk, 
daar de 'geoefende reserves' samen met het opgeslagen materieel de basis van de 
Franse militaire kracht vormden.1 '3 

De Nederlandse vertegenwoordigers in de Voorbereidende Commissie kregen 

van de regering de opdracht waar mogelijk het overleg te stimuleren en samenwer

king met gelijkgezinde landen te zoeken. De vertegenwoordigers mochten echter 

geen al te scherpe standpunten innemen. Evenmin mochten zij zich openlijk met 

één van de grote mogendheden associëren. "4 Nederland zou tijdens de verdere 

bijeenkomsten van de Voorbereidende Commissie dan ook geen rol van betekenis 

spelen. Eén van de weinige opvallende bijdragen aan de discussies werd gevormd 

door een rede die Rutgers in maart 1928 hield, als reactie op een voorstel van 

Sovjet-Rusland tot vrijwel volledige ontwapening over te gaan. 

In november 1927 had Sovjet-Rusland voor de eerste maal een delegatie naar de 

Voorbereidende Commissie gestuurd. De Sovjets werden door de Nederlandse 

delegatie niet op gejuich onthaald. Volgens haar rapport bestond de Russische af

vaardiging deels uit medewerkers van de geheime dienst. De leiders van de Russi

sche delegatie, Maxim Litvinov en Anatoly Loenacharsky, werden in het verslag 

omschreven als 'uitgesproken semietische typen', evenals 'hun eenigszins opval

lend gekleede echtgenooten'."* Nauwelijks hadden zij zich geïnstalleerd of de 

Sovjets deden een sensationeel voorstel: alle staten zouden zich binnen vier jaar 

volledig moeten ontwapenen. Met dit 'maximalistische' voorstel verleenden de 

Sovjets steun aan het standpunt van Duitsland dat alle 'bewapende' mogendheden 

de juridische plicht hadden zich te ontwapenen."6 

Op 21 maart 1928 hield Rutgers een rede, waarin hij het voorstel van de Sovjets 

als 'utopisch' kwalificeerde. Volledige ontwapening kon volgens hem het wantrou

wen tussen de naties noch de oorzaken van conflicten laten verdwijnen. Bovendien 

verbood Artikel 8 algehele ontwapening. Daar kwam bij dat het voorstel van de 

Sovjets voorzag in de handhaving van een 'beschermingsmacht'. Dit hield in dat 

een groot land als Sovjet-Rusland een politieleger op de been zou kunnen brengen 

dat groter was dan de politielegers van andere staten. Achter dat leger stond dan 

nog de hele burgerluchtvaart en het militaire potentieel waarover een land kon 

beschikken. Het belangrijkste bezwaar tegen het plan van de Sovjets was volgens 

Rutgers dathetzouleiden tot wijziging van de machtsverhoudingen: 'het bestaande 

evenwicht tusschen de Staten, hoewel in zich zelf volgens de Nederlandsche opvat-

tingen niet bepaald bewonderenswaardig, wordtplotselingverstoord; een onbekend 

evenwicht of veeleer instabiliteit en onzekerheid zullen het gevolg zijn.'"7 

Rutgers beschouwde een bespreking van het plan van de Sovjets als een verspil

ling van tijd. De overgrote meerderheid in de Voorbereidende Commissie was de

zelfde mening toegedaan: er werd een resolutie aangenomen waarin viel te lezen 

dat het voorstel niet kon dienen als basis voor verdere besprekingen. In een brief 
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aan Beelaerts prees Loudon de wijze waarop Rutgers zich tegen het plan van de 

Sovjets had uitgesproken. Volgens Loudon heulde de Sovjet-delegatie met die van 

Duitsland. Het voorstel van Litvinov was onuitvoerbaar en zijn argumenten waren 

zwak; zijn plan was bovendien voor een groot deel tegen Groot-Brittannië gericht." 

De leden van de Nederlandse delegatie waren evenmin als Loudon positief over de 

Russische plannen. Volgens Van Voorst tot Voorst raakte het voorstel van de Sovjets 

kant noch wal. Zij predikten ontwapening maar bereidden zich in het geheim voor 

op het verspreiden van de revolutie en het veroveren van de wereldmacht."9 Litvi

nov van zijn kant was van mening van Loudon zich als president van de Voorberei

dende Commissie 'onsterfelijk belachelijk' had gemaakt.120 

In Nederland lokte de rede van Rutgers nogal wat kritiek uit, zowel in de pers als 

in het parlement. Tijdens de begrotingsdebatten van april 1928 betoogde Van Emb-

den, dat het idee dat de leden van de Volkenbond er een minimum aan bewapening 

op na zouden moeten houden in strijd was met de gehele Volkenbondsgedachte. 

Indien men zijn politiek baseerde op het geloof in de slechtheid van de mens, zou 

men nooit tot vermindering van de bewapening kunnen komen, aldus de 

vrijzinnig-democraat.121 Beelaerts repliceerde dat hij de rede van Rutgers 'met grote 

instemming' had gelezen. 'De Nederlandsche Regeering zou een zware verantwoor

delijkheid op zich laden, indien zij niet al het mogelijke deed om de internationale 

vermindering van bewapening werkelijkheid te doen worden. Maar de Regeering 

heeft daarbij natuurlijk rekening te houden met de eischen der realiteit', aldus 

Beelaerts. In algehele ontwapening zag hij overigens niets. 'De volledige ontwape

ning behoort bij een ideaal, welks verwezenlijking van de huidige menschheid niet 

te verwachten is. De profetie, dat de volken hun zwaarden zullen slaan tot spaden 

en hun spiesen tot sikkelen, dat het eene volk tegen het andere volk geen zwaard 

meer zal opheffen en dat zij geen oorlog meer zullen leeren, zal eerst in vervulling 

gaan in de laatste der dagen."22 

In haar volgende zittingen slaagde de Voorbereidende Commissie er niet in tot 

spectaculaire resultaten te komen. Het gebrek aan vooruitgang en het feit dat de 

Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk het onderling op een akkoordje 

hadden gegooid, noodzaakten de Nederlandse delegatie tot een aanpassing van haar 

standpunten. Toen de Voorbereidende Commissie in april 1929 instemde met de 

indirecte methode van ontwapening, moest Nederland daar wel mee akkoord 

gaan.123 Tijdens het tweede gedeelte van de zesde zitting, die in november en de

cember 1930 werd gehouden, verzette Rutgers zich echter opnieuw tegen de indi

recte methode. Een dergelijke wijze van ontwapenen leidde volgens hem slechts tot 

symptoombestrijding; alleen de directe beperking van de bewapening was billijk en 

doeltreffend. Volgens de Nederlandse delegatie was het duidelijk waarom Frankrijk 

en zijn medestanders op de indirecte methode aandrongen: 'Zij willen daarmede 

de eenige beperking, welke o.m. aan Duitschland na den grooten oorlog niet is 

gesteld verkrijgen. Zij zijn verontrust door de naar verhouding veel te hooge kosten 

welke dit land aan zijn weermacht zou besteden."24 

Uiteindelijk slaagde de Voorbereidende Commissie er in december 1930 in een 
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ontwerp voor een ontwapeningsconventie te produceren. Dit ontwerp, het resultaat 

van vier en een half jaar noeste arbeid, was alles behalve volledig. Het bevatte bij

voorbeeld geen cijfers; die zouden op de Ontwapeningsconferentie zelf moeten 

worden ingevuld. De Sovjets en Duitsland stemden tijdens de laatste bijeenkomst 

van de Voorbereidende Commissie tegen het ontwerp. De houding van Duitsland 

was verklaarbaar: Artikel 53 van het ontwerp-verdrag bevestigde namelijk de geldig

heid van de ontwapeningsbepalingen van de vredesverdragen. Duitsland toonde 

zich teleurgesteld over de politiek van de kleine staten. De meeste kleine mogend

heden waren volgens de Duitsers bereid de 'ware ontwapeningsgedachte' op te 

offeren aan hun verlangen dat er hoe dan ook een ontwerp op tafel zou komen. 

Rutgers was de grote uitzondering: hij was in Duitse ogen wel degelijk voor die 

'ware ontwapeningsgedachte' opgekomen.125 

In januari 1931 besloot de Raad dat de Ontwapeningsconferentie in februari 1932 

zou moeten beginnen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur Hender

son werd tot voorzitter van de conferentie benoemd. Intussen verslechterde de 

internationale situatie zienderogen. Na de ineenstorting van de Amerikaanse aan-

delenbeurs was er een economische crisis uitgebroken, waarvan uiteindelijk de 

gehele wereld de gevolgen zou ondervinden. De aanbevelingen van de Economi

sche Wereldconferentie van 1927, waarvan de voornaamste was dat de tolmuren 

zouden moeten worden neergehaald, werden door vrijwel alle staten volkomen 

genegeerd. Veel staten, onder andere Groot-Brittannië en Duitsland, namen hun 

toevlucht tot protectionistische maatregelen; van internationale samenwerking om 

de gevolgen van de crisis te temperen kwam weinig terecht. In 1931 brak bovendien 

de Chinees-Japanse crisis rond Mantsjoerije uit.126 

Nederland werd zwaar getroffen door de economische crisis. Het zou zich lange 

tijd tegen de toenemende neiging tot protectionisme verzetten. Tijdens zijn rede 

voor de Algemene Vergadering van 1930 sprak Beelaerts de vertegenwoordigers van 

de andere landen vermanend toe. De staten zouden zich volgens hem moeten reali

seren dat zij deel uitmaakten van een georganiseerde internationale gemeenschap 

en van elkaar afhankelijk waren; hun neiging 'eng nationaal' te denken zou moeten 

verdwijnen. Niets was zo gevaarlijk voor de toekomst van de Volkenbond als het 

toenemende protectionisme, aldus Beelaerts. Als de staten de wereld in een econo

mische chaos zouden storten, zou de kans op oorlog alleen maar groter worden. 

Was de oorlog eenmaal uitgebroken, dan zouden alle staten daar zwaar door wor

den getroffen.'27 In Nederland bleef Beelaerts eveneens pleiten voor internationale 

samenwerking en solidariteit. Het wantrouwen tussen de staten zou moeten ver

dwijnen; aldus zou men tot geestelijke ontwapening kunnen komen, zonder welke 

materiële ontwapening een hersenschim was. Een eerste voorwaarde om een gevoel 

van internationale veiligheid te kweken was dat de volken zouden leren inzien dat 

een op de spits gedreven nationalisme, zich uitende in naijver en hebzucht, slechts 

argwaan en vrees zou kunnen veroorzaken. Gerechtigheid en solidariteit zouden 

de grondslagen voor de betrekkingen tussen de staten moeten vormen. De Volken

bond zou de staten nader tot elkaar kunnen brengen; men moest zich niet overge-



ven aan moedeloosheid nu de Volkenbond zo weinig had bereikt. Beelaerts bena

drukte dat de Volkenbond niet alle wereldproblemen kon oplossen. De tegenstan

ders van de volkerenorganisatie moesten zich maar eens afvragen hoe de wereld 

eruit zou zien als er geen Volkenbond was geweest.128 

Slotbeschouwing 

Eén van de problemen waarmee de Volkenbond van begin af aan te maken heeft 

gehad, is het feit dat de lidstaten in twee kampen verdeeld waren. Enerzijds was er 

een groep bestaande uit Frankrijk en zijn bondgenoten, die van de Volkenbond de 

schildwacht van de vredesverdragen wilden maken. Daar tegenover stond een groep 

staten die geloofden dat de vredesverdragen geen stabiele Europese orde in het 

leven hadden geroepen. Volgens deze groep, die bestond uit Groot-Brittannië, de 

meeste Dominions, Nederland, Zwitserland en de Scandinavische landen, zou de 

Volkenbond juist een rol moeten spelen bij de vreedzame herziening van die ver

dragen. Tot 1925 zag de Nederlandse regering weinig in deelname aan sancties, 

vooral omdat deze weleens tegen Duitsland zouden kunnen worden aangewend. 

Maar ook nadat Duitsland tot de Volkenbond was toegetreden, werd betoogd dat de 

volkerenorganisatie vooral een moreel gezag diende uit te stralen. In de ogen van 

de Nederlandse regering konden sancties, veiligheidsverdragen en 'exacte' defini

ties van het begrip 'agressor', op zichzelf niet voor meer veiligheid zorgen. De voor

naamste taak van de Volkenbond was het voorkomen van oorlogen, niet het opleg

gen van dwangmaatregelen.129 De staten zouden zich vrijwillig aan de bepalingen 

van het Volkenbondsverdrag moeten houden; de Volkenbond kon hen daartoe niet 

dwingen. De staten zouden hun geschillen vreedzaam moeten beslechten. Zouden 

zij dit doen, dan zou er een atmosfeer van vertrouwen worden geschapen en zou 

er een serieus begin kunnen worden gemaakt met de internationale ontwapening. 

Verder hamerde de Nederlandse regering op de noodzaak van een universele Vol

kenbond: niet alleen de vroegere Centralen, maar ook de Verenigde Staten zouden 

lid moeten worden.'30 

Van Karnebeek en Struycken zagen het lidmaatschap van de Volkenbond niet 

als een belangrijke factor voor de Nederlandse veiligheid. Integendeel: Nederland 

was in hun ogen eerder een potentiële producent dan een consument van veilig

heid. Zolang Frankrijk en zijn bondgenoten de Volkenbond domineerden, moest 

Nederland vasthouden aan de vrijheid zelf te bepalen of het mee zou doen aan 

sancties. De resoluties van 1921 boden Nederland en de andere 'minimalistische' 

staten die vrijheid. Vandaar dat Nederland voorop ging in de strijd tegen het Ver

drag van Wederzijdse Bijstand, dat de bedoeling leek te hebben de Volkenbond in 

een geheel nieuwe richting te sturen. Het Nederlandse verzet tegen het Verdrag van 

Wederzijdse Bijstand werd deels gemotiveerd met idealistische en legalistische 

argumenten: het verdrag zou de totstandkoming van de 'ware' (dat wil zeggen juri-

89 



dische en niet politiek-militaire) Volkenbond verhinderen. De voornaamste reden 
waarom Van Karnebeek en Struycken zich tegen het verdrag verzetten was echter 
van politieke aard: Nederland dreigde in een soort anti-Duitse verdragsorganisatie 
betrokken te raken. Verder zou Nederland de vrijheid verliezen zelf te bepalen of 
het aan militaire sancties zou meedoen. De Nederlandse regering was evenmin 
enthousiast over het Protocol van Genève. In de eerste plaats waren de onderteke
naars van het Protocol juridisch verplicht mee te doen aan militaire sancties. Bo
vendien leek ook het Protocol bedoeld om de territoriale verhoudingen van 1919 te 
bestendigen door deze onder militaire bescherming te plaatsen. Het Protocol was 
echter gebaseerd op de trits ontwapening-vreedzame geschillenbeslechting-veilig-
heid, die ook de basis van het Volkenbondsverdrag vormde. Het was voor de Neder
landse regering dan ook onmogelijk deze trits principieel van de hand te wijzen. In 
1927 zou Beelaerts echter op pijnlijke wijze ondervinden, dat het onmogelijk was 
de eerste twee elementen van de trits naar voren te halen zonder de veiligheids-
kwestie op te rakelen. 

De Nederlandse regering was voor een algemene, gelijktijdige en zo spoedig 

mogelijke vermindering van de bewapening. In de praktijk hield dit in dat de Geal

lieerden de beloftes moesten nakomen die zij in Versailles aan Duitsland hadden 

gedaan. Vermindering van de bewapening was in Nederlandse ogen goed voor de 

internationale atmosfeer en zou op zichzelf al tot een groter gevoel van veiligheid 

kunnen leiden. Bovendien kon Nederland zichzelf en zijn koloniën niet op doeltref

fende wijze verdedigen; het had er dus alle belang bij dat de grote mogendheden 

tot vermindering van hun bewapening zouden overgaan. Verder had Nederland ook 

uit economische overwegingen groot belang bij vreedzame internationale verhou

dingen. De Nederlandse regering wilde zelf op de defensieuitgaven bezuinigen. 

Ook bestond er in Nederland, evenals in Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenig

de Staten, een breedgedragen afkeer van oorlog. De Nederlandse regering was, in 

tegenstelling tot een deel van de bevolking, niet zo naïef te geloven dat het in de 

nabije toekomst tot volledige ontwapening zou kunnen komen: de zwaarden zou

den voorlopig niet worden omgesmeed tot ploegscharen. Eenzijdige nationale ont

wapening werd door de regering eveneens afgewezen. Nederland wilde genoeg 

troepen en wapens overhouden om in ieder geval de indruk te wekken dat het be

reid was voor zijn zelfstandigheid en voor het behoud van de koloniën op te komen. 

9 0 


