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NEDERLAND EN DE CRISIS IN HET VERRE OOSTEN 

I93I-I933 

Alhoewel de Volkenbond in pretentie een universeel karakter droeg, werd de orga

nisatie vooral door Europese staten gedomineerd. Van de niet-Europese leden wa

ren China en Japan de belangrijkste. Het grote verschil tussen beide landen was dat 

Japan onmiskenbaar een grote mogendheid was. Het land behoorde tot het selecte 

gezelschap van koloniale mogendheden en had zich tevens een economische 

machtspositie op het Aziatische continent verworven. Na de Russisch-Japanse oor

log van 1904-1905 had Rusland het pachtgebied Kwantung, inclusief Port Arthur 

en Dairen, aan Japan overgedragen. Verder had Rusland de spoorweg tussen 

Changchung en Port Arthur aan Japan afgestaan; dit traject zou later worden omge

doopt tot de Zuid-Mantsjoerijse Spoorweg. Tijdens de Eerste Wereldoorlog had 

Japan het schiereiland Shantung, een Duitse kolome, en de Duitse archipels in de 

Grote Oceaan veroverd. De annexatie van Shantung zou in Versailles door de Geal

lieerden worden aanvaard. Bovendien werd Japan het mandaat over de voormalige 

Duitse archipels toegekend.1 

Na de vredesconferentie leek niets een verdere ontplooiing van de Japanse macht 

in het Verre Oosten nog in de weg te staan. In 1921 echter besloot de Republikeinse 

regering van de Verenigde Staten de overige grote mogendheden in het Verre Oos

ten uit te nodigen om deel te nemen aan een conferentie, die tot doel zou hebben 

de internationale verhoudingen in genoemde regio op een geheel nieuwe basis te 

vestigen.2 De Amerikaanse uitnodiging resulteerde in de befaamde Conferentie van 

Washington. Tijdens deze conferentie werd de Brits-Japanse alliantie van 1902 

vervangen door een verdrag tussen Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Japan en 

Frankrijk, dat inhield dat deze mogendheden beloofden eikaars rechten op hun 

eilandenbezit in de Grote Oceaan te respecteren. Verder werd in februari 1922 het 

Negen Mogendheden Verdrag gesloten. Door ondertekening van dit verdrag beloof

den de vier grote mogendheden en België, Italië, Nederland en Portugal, de soeve

reiniteit, de onafhankelijkheid en de territoriale integriteit van China te respecteren. 

Bovendien verplichtten deze mogendheden zich de 'open deur' in China, dat wil 

zeggen het beginsel van gelijke behandeling voor de handel en de nijverheid van 

alle staten, te eerbiedigen en helpen handhaven. Zij beloofden tevens dat zij in 

China niet zouden streven naar speciale privileges die afbreuk zouden doen aan de 

rechten van andere staten. 

In Washington werd ook een overeenkomst gesloten met betrekking tot de be

perking van de maritieme bewapening van de grote mogendheden. Met dit verdrag 

stelden de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Japan, Frankrijken Italië het tonna-

ge-ratio van de zogenaamde capital ships vast op respectievelijk 5:5:3:1,75:1,75. Het 
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was de contractanten verboden hun vlootbases in het westelijke gedeelte van de 
Grote Oceaan te versterken, met uitzondering van Singapore en Pearl Harbor. Tij
dens de conferentie moest Japan tevens toezeggen zijn troepen uit Shantung en 
Oost-Siberië terug te trekken. De eis van de Chinese regering dat de exterritoriale 
rechten die de Verenigde Staten, Japan en een aantal Europese mogendheden in 
China genoten zouden worden afgeschaft, werd niet ingewilligd. Wel beloofden de 
mogendheden hun best te zullen doen de Chinese regering te helpen bij het door
voeren van hervormingen. Zou China als gevolg van deze hervormingen eenmaal 
een 'doelmatige en stabiele regering' hebben, dan zou er aan afschaffing van de 
exterritoriale rechten kunnen worden gedacht.3 

De Conferentie van Washington vormde de basis van een geheel nieuwe constel
latie in het Verre Oosten, die wel als het Stelsel van Washington wordt aangeduid.« 
In de jaren twintig functioneerde dit stelsel naar behoren: er deden zich geen grote 
internationale conflicten in het Verre Oosten voor. Dit hield evenwel niet in dat er 
volledige rust en orde in de regio heerste. In China was na de val van het keizerrijk 
in 1911 de chaos met de dag toegenomen. Het land was ten prooi geraakt aan voort
durende burgeroorlogen, die tot een verregaande fragmentatie van het immense 
Chinese grondgebied hadden geleid. In het begin van de jaren dertig zetelde de 
officiële Chinese regering, die werd gedomineerd door de nationalistische Kwomin-

tang (KMT) vanTsjiang Kai-sjek, in Nanking.5 Grote delen van China waren echter 
in handen van communistische groepen, bandietenbendes of lokale krijgsheren. 

In tegenstelling tot China leek Japan zich in de jaren twintig tot een stabiele, 
welvarende en pro-Westerse democratie te ontwikkelen. De Japanse minister van 
Buitenlandse Zaken baron Shidehara Kijuro toonde zich bereid zowel met het Wes
ten als met China samen te werken. Shidehara besefte hoe precair de economische 
toestand van zijn land was. De bevolking nam met ongeveer 800.000 zielen per 
jaar toe, terwijl Japan voor de afzet van zijn agrarische producten en voor de invoer 
van voedsel en grondstoffen grotendeels van het buitenland afhankelijk was. Vol
gens Shidehara kon Japan zijn problemen alleen oplossen door op vreedzame wijze 
nieuwe overzeese afzetmarkten te verwerven. Shidehara zag China met zijn bevol
king van ongeveer 400 miljoen als de grootste potentiële afzetmarkt. Vandaar dat 
hij een voorzichtige en verzoenende politiek ten opzichte van dat land voerde. Het 
was zaak China niet te provoceren, dit vooral met het oog op de reactie van de Chi
nese bevolking. Deze beschikte namelijk over een zeer doelmatig wapen tegen 
eventuele agressieve neigingen van Japan, in de vorm van de particuliere economi
sche boycot.6 

Na verloop van tijd zou vooral in militaristische en chauvinistische kringen in 

Japan verzet rijzen tegen het buitenlands beleid van de regering. Bij deze groepen 

bestond er een grote afkeer van de interne financieel-economische structuur van 

Japan. De economische macht in het land berustte namelijk bij een kleine elite. De 

schaarse grond in Japan was in handen gekomen van een groepje grootgrondbezit

ters, die hun pachtboeren zware lasten oplegden. De toch al aanzienlijke proble

men van deze boeren werden alleen maar groter toen in het begin van de jaren 
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dertig de economische crisis uitbrak. Japan, een exportland bij uitstek, werd zwaar 

getroffen door deze crisis. De prijzen van rijst en ruwe zijde, een product dat dertig 

procent van de Japanse export uitmaakte, kelderden. Bovendien sloten de meeste 

landen hun markten voor Japanse producten.7 De extreem-nationalistische leger

en marineofficieren trokken zich het tragische lot van de geproletariseerde boeren

stand aan. Zij meenden dat radicale oplossingen nodig waren om Japan uit de 

misère te halen. Het voornaamste doel van de verschillende extreem-rechtse, chau

vinistische en militaristische groepen, was het losmaken van Japan uit het liberaal-

kapitalistische economische stelsel dat het grootste deel van de wereld omvatte. Dit 

hield ook in dat er een einde zou moeten komen aan de internationalistische en 

pro-Westerse buitenlandse politiek die Japan sinds zijn toetreding tot de Volken

bond had gevoerd. In feite streefden de radicale chauvinisten naar een verregaande 

herziening of zelfs de omverwerping van het Stelsel van Washington. De verschil

lende extreem-nationalistische groepen meenden dat veel van de moeilijkheden van 

Japan zouden kunnen worden opgelost indien het land zijn macht op het Aziati

sche continent zou uitbreiden. Zij lieten vooral hun oog vallen op Mantsjoerije, een 

gebied in het noord-oosten van China dat rijk was aan grondstoffen en landbouw

gronden. Deze streek vormde bovendien in potentie een enorme afzetmarkt voor 

Japanse producten en tevens een belangrijk kolonisatiegebied.8 

De Japanse inval in Mantsjoerije en de internationale reacties 

Mantsjoerije was het stamland van de Mantsjoes, die in 1644 China waren binnen

gevallen ende Ching-dynastiehadden gevestigd. Debevolking van Mantsjoerije, die 

vlak voor de Japanse inval ongeveer dertig miljoen zielen telde, was overwegend 

Chinees. Daarnaast woonden er in 1930 iets meer dan één miljoen Japanse onder

danen, van wie de overgrote meerderheid overigens van Koreaanse afkomst was. 

Na de val van de laatste keizer van China, Pu-yi, begon maarschalk TsjangTso-lin, 

de gouverneur van Mantsjoerije, zich steeds onafhankelijker te gedragen. Hij maak

te een begin met de ontsluiting van het gebied; zo kreeg de Nederlandsche Maat

schappij voor Havenwerken N.V. de opdracht een haven bij het stadje Hulutao aan 

te leggen.Tsjang Sjuè-liang, zoon en opvolger van TsjangTso-Lin, zette de onafhan

kelijke koers van zijn vader voort, maar ging wel over tot de erkenning van de rege

ring in Nanking.9 

Japan had na de oorlog met Rusland aanzienlijke verdragsrechten in Mantsjoe

rije opgebouwd. Bovendien had China in 1915 een aantal Japanse verlangens ten 

aanzien van Mantsjoerije moeten inwilligen. Zo werd de pacht van Kwantung en 

de Zuid-Mantsjoerijse Spoorweg verlengd en zouden Japanse onderdanen conces

sies krijgen voor het bedrijven van mijnbouw in Mantsjoerije. Japanners kregen 

tevens het recht zich in Mantsjoerije te vestigen en er vrij te reizen, te werken, 

handel te drijven en land te pachten. Behalve veel rechten bezat Japan ook zeer 
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grote belangen in Mantsjoerije. De Zuid-Mantsjoerijse Spoorwegmaatschappij 

(ZMS) was de spil waar deze belangen om draaiden. De ZMS, die praktisch een Ja

pans regeringsbedrijf was, hield zich niet alleen bezig met het exploiteren van de 

spoorweg tussen Port Arthur en Changchung, maar was ook actief in de mijn- en 

landbouw; dit laatste betrof in het bijzonder de teelt van sojabonen. De z M S had in 

Mantsjoerije fabrieken gebouwd, dreef er handel en bezat er zelfs hotels en biosco

pen. Bovendien had Japan aan weerszijden van de spoorweg troepen gestationeerd. 

De spoorwegmaatschappij vormde in Mantsjoerije in feite een staat in de staat.10 

Door alle rechten en belangen die Japan in Mantsjoerije had opgebouwd, be

hoorde het gebied al vóór 1931 tot de Japanse invloedssfeer. Zoals gezegd wilden 

radicale chauvinisten de Japanse greep op Mantsjoerije nog verder verstevigen. 

Enkele officieren van het zogenaamde Kwantung Leger besloten een crisis te force

ren. Op de avond van 18 september 1931, twintig over tien plaatselijke tijd, vond er 

even ten noorden van Mukden een ontploffing plaats, waarbij een stuk rail van de 

Zuid-Mantsjoerijse spoorweg werd verwoest. Ernstig was de schade niet en kort na 

de ontploffing werd er al weer van het baanvak gebruik gemaakt. De Japanse strijd

krachten reageerden echter als door een wesp gestoken; vrijwel onmiddellijk na de 

ontploffing namen zij enkele steunpunten in bezit, om vervolgens een begin te 

maken met de verovering van Mantsjoerije." 

De gebeurtenissen in Mantsjoerije kwamen als een volslagen verrassing voor de 

leden van de Volkenbond, die op dat moment voor de jaarlijkse Algemene Vergade

ring in Genève bijeen waren. Op 21 september deed de Chinese regering krachtens 

Artikel 11 van het Volkenbondsverdrag een beroep op de Volkenbond. China vroeg 

de Volkenbond stappen te ondernemen om een escalatie van de toestand in Mant

sjoerije te voorkomen en de status quo ante te herstellen. Dit verzoek kwam in de 

Raad aan de orde. De delegatie van Japan beweerde dat het land handelde uit zelf

verdediging; de levens van Japanse onderdanen en hun bezittingen stonden op het 

spel. Japan had echter geen territoriale ambities en zou zijn troepen terugtrekken 

als de levens van de Japanners in Mantsjoerije niet meer in gevaar waren. Deze 

woorden werden door de Raad voor zoete koek geslikt. Op 30 september 1931 gaf 

het lichaam een nogal routineuze verklaring af, waarin Japan en China werden 

opgeroepen er alles aan te doen te voorkomen dat het geschil zich zou uitbreiden.12 

Op 8 oktober werd de stad Chinchow door Japanse troepen gebombardeerd. 

Enkele dagen later kwam de Raad opnieuw bijeen. Deze zitting had een bijzonder 

karakter, daar voor de eerste maal een vertegenwoordiger van de Verenigde Staten 

aan de Raadstafel aanzat, in de persoon van Prentiss Gilbert, de Amerikaanse con

sul in Genève.13 Op 24 oktober nam de Raad een resolutie aan, waarin werd ver

klaard dat Japan zijn strijdkrachten binnen drie weken uit Mantsjoerije moest te

rugtrekken. Vervolgens zouden China en Japan tot onderhandelingen moeten over

gaan. Toen de Raad op 16 november opnieuw bijeenkwam, ditmaal in Parijs, bleek 

echter dat de Japanse troepen zich niet aan de eerdere resolutie hadden gehouden 

en alleen maar verder waren opgerukt. Tijdens deze zitting kwam Japan met het 
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voorstel een internationale commissie in te stellen die de oorzaken van het 

Chinees-Japanse conflict zou moeten onderzoeken. De overige leden van de Raad 

gingen met deze gedachte akkoord. Er werd besloten een studiecommissie in te 

stellen, die zou worden geleid door de Brit Lord Lytton. 

De grote lidstaten van de Volkenbond en de Verenigde Staten stemden van harte 

in met het sturen van een studiecommissie naar Mantsjoerije. Al in de eerste 

maanden na het uitbreken van het Chinees-Japanse geschil zou blijken dat geen 

van deze mogendheden bereid of in staat was Japan te dwingen zijn troepen uit 

Mantsjoerije terug te trekken, bijvoorbeeld door het land een economische boycot 

op te leggen. Helemaal onbegrijpelijk is dit niet. In de eerste plaats lag Mantsjoerije 

ver verwijderd van zowel Europa als Amerika. Geen van de grote mogendheden had 

vitale belangen in het gebied, op de Sovjet-Unie na, maar dat land was toentertijd 

geen lid van de Volkenbond. Daar kwam bij dat er een zeker begrip bestond voor 

het optreden van Japan, vooral in landen die zelf exterritoriale rechten in China 

bezaten of er gebieden hadden gepacht. Zo meende Frankrijk dat zijn economische 

en politieke belangen in China en Indo-China werden bedreigd door de opkomst 

van het communisme en het toenemende Chinese nationalisme. Omdat de chauvi

nistische kringen in Japan zich eveneens tegen deze verschijnselen keerden, leek 

het erop alsof de belangen van Frankrijk eerder samenvielen met de belangen van 

Japan dan met die van China.14 

Groot-Brittannië was de voornaamste van de Europese mogendheden met bezit

tingen in het Verre Oosten. In het begin van de jaren dertig zagen de Britten Japan 

nog niet als een grote bedreiging voor hun positie in deze regio. De Britse defensie 

in het Verre Oosten bevond zich na jaren van bezuinigingen in een uiterst slechte 

staat. Zelfs als de Britten zich bereid zouden hebben getoond een oorlog met Japan 

te riskeren, zouden zij nauwelijks in staat zijn geweest een vuist te maken. Verster

king van de Britse militaire positie in het Verre Oosten werd bovendien bemoeilijkt 

door de zware economische problemen waarmee Groot-Brittannië te kampen had. 

Verder hadden ook de Britten wel enig begrip voor de Japanse behoefte aan een 

overzeese invloedssfeer. Ook keken veel Britten neer op de Chinezen. Het Chinese 

nationalisme werd gezien als een bedreiging voor de Britse belangen in Oost-Azië. 

De Britten hadden in 1927 zelf een grote legermacht naar Sjanghai gestuurd om 

hun concessie in deze stad tegen de nationalisten te beschermen. Maar ondanks 

hun begrip voor de Japanse moeilijkheden, waren de Britten er geen voorstander 

van dat de Japanners een al te overheersende invloed in China zouden krijgen. 

China was immers een grote potentiële markt voor Britse producten. Bovendien 

hadden de Britten ook enorme investeringen in China uitstaan. Groot-Brittannië 

was voorstander van een pro-Westers, stabiel, welvarend, vreedzaam en niet al te 

machtig China. De houding die Groot-Brittannië inzake de aangelegenheden van 

het Verre Oosten innam was in wezen defensief. De Britten beseften maar al te 

goed dat hun macht in deze regio aan het tanen was; het ging er hen om zoveel 

mogelijk van hun materiële belangen te handhaven.'5 

Voor de Verenigde Staten stonden er in het Verre Oosten geen essentiële veilig-
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heidsbelangen op het spel. Het land had geen directe politieke belangen in China. 
Wel bestond in sommige kringen de gedachte dat de Amerikanen een speciale 
missie in China hadden, te weten de verspreiding van het christendom en daarmee 
de 'American way of life'. In handelskringen leefde bovendien de welhaast mythi
sche gedachte dat China in potentie een geweldige markt voor Amerikaanse pro
ducten vormde. Mede hierom hechtte de Amerikaanse regering zeer aan de hand
having van de 'open deur' in China. Het was trouwens een Amerikaanse minister 
van Buitenlandse Zaken, John Hay, die in 1899 yoor de eerste maal het beginsel 
van de 'open deur' had verkondigd.16 Na het incident bij Mukden zou echter blijken 
dat de Verenigde Staten niet bereid waren economisch of militair geweld toe te 
passen om sluiting van de 'open deur' te voorkomen. De Verenigde Staten koester
den immers geen bijzondere grieven jegens Japan; president Herbert Hoover be
schouwde dat land zelfs als een belangrijke dam tegen het oprukkende bolsjewis
me. Alhoewel zij inzag dat de belangen van de Verenigde Staten in het Verre Oos
ten niet altijd strookten met die van Japan, wilde de Republikeinse regering een 
breuk met Tokio vermijden.1? Men zou zelfs kunnen beweren dat de uiteindelijke 
mislukking van het optreden van de Volkenbond tegen Japan deels aan de Verenig
de Staten te wijten was. Onder leiding van minister van Buitenlandse Zaken Henry 
Stimson zouden de Amerikanen immers een nogal inconsistent beleid voeren. 
Enerzijds beschuldigden de Verenigde Staten de Volkenbond ervan niets te doen 
om Japan een halt toe te roepen. Anderzijds weigerde Washington de leden van de 
Volkenbond te garanderen dat zij, indien zij een actie tegen Japan zouden onderne
men, op zijn minst op de passieve steun van de Verenigde Staten zouden kunnen 
rekenen. l8 Verder kan men zich afvragen of de snelle opkomst van de radicale chau
vinisten in Japan niet deels aan de Verenigde Staten te wijten was. De Verenigde 
Staten waren lange tijd de belangrijkste importeur van ruwe zijde, het voornaamste 
exportproduct van Japan. De Verenigde Staten werden echter zwaar getroffen door 
de economische crisis en namen hun toevlucht tot protectionisme. De protectionis
tische politiek van de Verenigde Staten betekende een argument in de handen van 
diegenen die pleitten voor een door Japan geleid economisch blok in het Verre 
Oosten. 

De politiek van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk inzake het 

Chinees-Japanse geschil werd van begin af aan gekenmerkt door voorzichtigheid 

en terughoudendheid. Geen van deze mogendheden was bereid een oorlog in het 

Verre Oosten te riskeren. Het was volgens de meeste beleidsmakers in genoemde 

landen zaak Japan niet te provoceren en een vreedzame oplossing voor het Chinees-

Japanse geschil te zoeken, het liefst via directe onderhandelingen tussen Tokio en 

Nanking. Het varen van een voorzichtige koers was des te belangrijker daar de 

positie van Shidehara en andere gematigde krachten in het Japanse kabinet met 

zou mogen worden verzwakt. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk 

hielden lange tijd vast aan hun terughoudende politiek, ondanks het feit dat spoe

dig zou blijken dat de burgerpolitici in Japan met bereid of in staat waren een mati

gende invloed op het leger uit te oefenen.'? Gezien de houding van de Verenigde 

96 



Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk was een krachtig optreden van de Volkenbond 

tegen Japan vrijwel uitgesloten. 

Eerste Nederlandse reacties op het Japanse optreden 

Nederland was eeuwenlang het enige Westerse land geweest dat relaties met Japan 

onderhield. In het midden van de negentiende eeuw kwam er een einde aan dit 

Nederlandse monopolie, toen Japan door de grote mogendheden gedwongen werd 

zijn havens open te stellen. Een gevolg hiervan was dat Nederland voor de Japan

ners veel minder belangrijk werd dan voorheen het geval was geweest.20 Door de 

opkomst van Japan als grote mogendheid werd het karakter van de Nederlands-

Japanse betrekkingen nog verder gewijzigd. Tegen het einde van de negentiende 

eeuw begon Japan zich in het internationale verkeer steeds assertiever te gedragen. 

Het land werd meer en meer gezien als een potentiële bedreiging voor het Neder

landse gezag in Nederlands-Indië. De vrees voor Japanse expansie in zuidelijke 

richting zou na de Eerste Wereldoorlog alleen nog maar toenemen.21 

In 1921 slaagde minister van Buitenlandse Zaken Van Karnebeek erin bij de 

grote mogendheden een uitnodiging voor deelname aan de Conferentie van Was

hington los te peuteren. De minister besloot zelfde Nederlandse delegatie te leiden. 

In Washington toonde Van Karnebeek zich zeer bezorgd over de Amerikaanse poli

tiek ten aanzien van China. De pogingen die de Verenigde Staten ondernamen om 

Japan tot concessies inzake China te dwingen, brachten voor de positie van Neder

lands-Indië grote gevaren met zich mee, zo meende hij. Tijdens een gesprek met 

zijn Amerikaanse collega Charles E. Hughes liet Van Karnebeek weten, dat hij het 

voor de positie van Nederlands-Indië wel zo gelukkig zou vinden als de Japanners 

hun heil in Siberië zouden zoeken.22 Van Karnebeek besefte na afloop van de confe

rentie wel dat de waarde van de resultaten ervan relatief was: de Japanse dreiging 

was nog lang niet bezworen. Vandaar ook dat de Nederlandse regering bezuinigin

gen op de uitgaven voor de marine achterwege wilde laten. Zij wenste juist meer 

geld voor de maritieme defensie in het Verre Oosten uit te geven, getuige de - door 

het parlement verworpen - Vlootwet.23 

De officiële betrekkingen tussen Nederland en China namen een aanvang in 

1863, het jaar waarin beide staten een handelsverdrag tekenden. Nederland verwierf 

met dit verdrag de meestbegunstiging, hetgeen inhield dat Nederlanders konden 

delen in alle privileges die onderdanen van andere landen reeds in China genoten 

of zouden gaan genieten. Nederland verwierf tevens exterritoriale rechten. Het land 

had in de tweede helft van de negentiende eeuw overigens geen grote politieke of 

economische belangen in China. Bij conflicten tussen de grote mogendheden aan

gaande hun positie in China stelde Nederland zich doorgaans neutraal en passief 

0p.24 Na 1911 zou in Nederland de reputatie van China verslechteren, dit gezien de 

toenemende chaos in dat land.25 Bovendien bestond de vrees dat de nationalistische 
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beweging in China een bedreiging zou kunnen gaan vormen voor de interne stabili
teit van Nederlands-Indië, waar ongeveer een miljoen Chinezen woonden. Deson
danks knoopte Den Haag na de machtsovername van de KMT betrekkingen aan met 
de regering in Nanking, dit onder meer met het oog op de handelsbelangen. Het 
Nederlandse gezantschap bleef echter gevestigd in Peking, de oude hoofdstad van 
China.26 

De Japanse inval in Mantsjoerije vond plaats op een moment waarop de wereldeco

nomie in een diepe crisis verkeerde. Nederland behoorde tot de landen die zwaar 

door de depressie werden getroffen. De Nederlandse economie stortte in het begin 

van de jaren dertig grotendeels in. Al snel bleek dat de overheid psychologisch noch 

logistiek was voorbereid op een dergelijke diepe crisis. De regering was aanvanke

lijk niet of nauwelijks bereid tot actief ingrijpen en hield vast aan de vrijhandelsge-

dachte. Tijdens de Economische Wereldconferentie van 1927 had Colijn al voor 

vrijhandel gepleit, en ook in het begin van de jaren dertig bleef Nederland lange 

tijd hameren op de noodzaak van internationale economische samenwerking. Spoe

dig zou blijken dat Nederland vocht tegen de bierkaai, want de meeste andere mo

gendheden namen na verloop van tijd hun toevlucht tot protectionisme. In novem

ber 1931 verhoogde Groot-Brittannië de douanetarieven. Een jaar later werden op 

de conferentie van Ottawa in het handelsverkeer tussen Groot-Brittannië en de 

landen van het Gemenebest beschermende tarieven ingevoerd. Van de door Neder

land gewenste economische samenwerking in het kader van de Volkenbond kwam 

weinig terecht; de pogingen van de volkerenorganisatie een wapenstilstand op het 

gebied van de tarieven tot stand te brengen liepen uit op een dramatische misluk

king. Nederland zocht vervolgens zijn heil in regionale samenwerking op econo

misch gebied, in het bijzonder met de Scandinavische staten, België en Luxemburg. 

Dit resulteerde in de conventies van Oslo (1930) en Ouchy (1932). Deze overeen

komsten leidden echter niet tot een opleving van de Nederlandse economie. De 

gevolgen van de crisis zouden zich in Nederland in de jaren 1931-1933 alleen maar 

sterker doen gelden: zo nam het aantal werklozen toe van 100.000 in 1930 tot 

300.000 in 1932.27 

In China in het algemeen en in Mantsjoerije in het bijzonder stonden er voor 

Nederland weinig politieke of economische belangen op het spel. Toch was Neder

land bij het Chinees-Japanse geschil betrokken. In de eerste plaats was het lid van 

de Volkenbond en ondertekenaar van het Verdrag van Parijs. Bovendien was Neder

land een belangrijke koloniale mogendheid in het Verre Oosten en speelde het als 

ondertekenaar van het Negen Mogendheden Verdrag een - zij het bescheiden - rol 

in het Stelsel van Washington. De regering had sinds 1919 stelselmatig benadrukt 

dat Nederland streefde naar internationale samenwerking op basis van het recht. 

De vraag was nu of zij van mening was dat dit ook in het Verre Oosten het geval 

zou moeten zijn. Nederland had in het nabije verleden immers nooit bezwaren 

gemaakt tegen een territoriale expansie van Japan op het Aziatische continent. 

Bovendien hadden veel Nederlandse waarnemers zoals gezegd geen hoge dunk van 
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het Chinese nationalisme. De Nederlandse beleidsmakers zouden tijdens de Chi-

nees-Japanse crisis dan ook voor een dilemma komen te staan: moest Nederland 

aandringen op handhaving van de bepalingen van het Volkenbondsverdrag (in casu: 

het opleggen van sancties aan Japan), of moest het zich achter de voorzichtige poli

tiek van de grote mogendheden scharen? 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag was voor zijn informatie over 

de toestand in het Verre Oosten grotendeels afhankelijk van de Nederlandse diplo

matieke vertegenwoordigers in deze regio. In Peking werd Nederland vertegen

woordigd door W.J.R.Thorbecke. Deze maakte zich van het begin af aan grote zor

gen over de gevolgen die het Japanse optreden in Mantsjoerije voor de stabiliteit in 

het Verre Oosten zou kunnen hebben. Een Japanse verovering van Mantsjoerije zou 

volgens Thorbecke weleens de eerste stap naar verdere expansie in China kunnen 

zijn. Hierdoor zou de positie vanTsjiang Kai-sjek worden verzwakt, wat ook voor 

de Westerse mogendheden gevaarlijk zou kunnen zijn. Thorbecke pleitte voor sa

menwerking tussen Japan en een krachtig China onder leiding van Ts jiang: samen 

zouden zij de exploitatie van Mantsjoerije ter hand kunnen nemen.2 8 De collega 

van Thorbecke in Tokio, generaal J.C. Pabst, signaleerde eind oktober 1931 een 

verharding in de houding van Japan. Hij was van mening dat zelfs het uitoefenen 

van zachte aandrang op Japan, het drijven van de militaire heethoofden in de hand 

zou werken en het chauvinisme van het volk zou aanwakkeren. Zouden dergelijke 

prikkels evenwel achterwege blijven, dan zou de kalmte langzamerhand terugkeren, 

zo verwachtte Pabst. Het beste dat de Raad volgens hem kon doen was de zaak op 

de lange baan schuiven.29 

Op 10 november kreeg de Nederlandse gezant in Washington, J.H. van Roijen, 

van minister Beelaerts de opdracht Stimson officieus mede te delen hoezeer de 

Nederlandse regering het waardeerde dat de Verenigde Staten, in samenwerking 

met de andere mogendheden, het uitbreken van een oorlog tussen China en Japan 

trachtten te voorkomen. De Nederlandse regering hoopte dat de Amerikanen deze 

pogingen zouden voortzetten. Verder zou Van Roijen - 'bij wijze van persoonlijke 

mededeeling' - Stimson moeten wijzen op de opvattingen van Pabst. Beelaerts 

legde er de nadruk op dat Van Roijen moest vermijden de indruk te wekken dat 

Nederland partij koos in het geschil tussen Japan en China. De Nederlandse gezant 

in Parijs, Loudon, kreeg de opdracht de Franse regering de mening van Pabst over 

te brengen. Verder moest Loudon de Franse minister van Buitenlandse Zaken en 

Raadsvoorzitter Aristide Briand doen blijken, hoezeer Nederland diens pogingen 

waardeerde het uitbreken van een oorlog te voorkomen. Ook moest Loudon doen 

uitkomen dat Nederland op voortzetting van de pogingen van de Raad hoopte. In 

Nederlandse ogen zou zelfs het wekken van de schijn dat de Raad zich niet voor de 

aangelegenheid interesseerde hoogst nadelig zijn voor het prestige van de Volken

bond. Bovendien zou een passieve houding van de Raad tot een oorlog kunnen 

leiden.30 

De Nederlandse regering steunde van een afstand de voorzichtige pogingen van 
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de grote mogendheden Japan en China met elkaar te verzoenen, waarbij zij de 

indruk wilde vermijden dat Nederland partij koos. Evenmin als de grote mogendhe

den huldigde Den Haag de opvatting dat Japan zonder meer als de agressor moest 

worden beschouwd. Veelzeggend is dat men aan het Plein veel waardering kon 

opbrengen voor het rapport dat Leendert van der Hoeven, een medewerker van de 

Asiatic Petroleum Company die als onbezoldigd consul in Mantsjoerije optrad, begin 

januari 1932 vanuit Harbin verstuurde. De consul schreef dat in Nederlandse dag

bladen ten onrechte de indruk werd gewekt, dat de Chinezen in Mantsjoerije door 

de Japanse bezetting groot onrecht werd aangedaan. Van der Hoeven vond het 

echter begrijpelijk dat Japan zich genoodzaakt had gezien zijn belangen in Mant

sjoerije met militaire middelen te verdedigen. De bewering van Japan dat de Chine

se regering volslagen corrupt en incompetent was, was volgens Van der Hoeven 

correct. Wilde men Mantsjoerije tot ontwikkeling brengen, dan was er een krachtige 

regering nodig die de orde aldaar kon handhaven en de bandietenbendes die het 

gebied teisterden kon uitroeien. Japan zou in staat zijn een dergelijk bestuur te 

vestigen, mits de Chinezen bereid waren hieraan mee te werken. Van der Hoeven 

concludeerde: 'Mislukking van de Japansche plannen zal de ontwikkeling van 

Mandsjoerije zeer remmen, de Chineesche quasi-regeering zal den vreemdelingen 

ontelbare hindernissen in den weg leggen en het prestige van alle mogendheden 

wordt in China ondermijnd in ongekende mate. (...) Mocht Japan in zijn hart plan

nen hebben voor Nederlandsch Oost-Indië, dan zal daarvan wel geen werk gemaakt 

kunnen worden, omdat Japan zijn handen vol zal hebben voor een reeks van jaren 

om Mandsjoerije tot ontwikkeling te brengen.'3 ' 

Het optreden van Japan in Mantsjoerije veroorzaakte in Nederland aanvankelijk 

niet veel ophef. De Tweede Kamer besteedde in november 1931 bij de behandeling 

van de begroting weinig aandacht aan de kwestie. Wel spraken de kamerleden die 

waren betrokken bij het opstellen van het Voorlopig Verslag, hun teleurstelling uit 

over de geringe resultaten van het werk van de Volkenbond. 'De loop van zaken met 

betrekking tot het Chineesch-Japansche geschil geeft voorshands ook weinig ver

trouwen in de kracht, die van Genève in geval van het uitbreken van een internatio

naal conflict uitgaat', aldus de rapporteurs. Beelaerts erkende dat de resultaten die 

de Volkenbond tot dusver had bereikt teleurstellend waren. Volgens hem lag dit 

echter aan de regeringen, die soms op kortzichtige wijze nationale boven internatio

nale belangen lieten prevaleren, en dus niet aan de volkerenorganisatie zelf. 'Een 

ongunstige beoordeeling van de houding die de Volkenbond thans in het 

Chineesch-Japansche geschil aanneemt komt den ondergeteekende zeer voorbarig 

voor', aldus de minister.32 Bij de begrotingsdebatten werd evenmin veel aandacht 

besteed aan de gebeurtenissen in het Verre Oosten. Eén van de weinigen die het 

conflict aan de orde stelden was de sociaal-democraat Vliegen. Deze wilde weten of 

in verband met de strijd tussen Japan en China de zaken in Nederlands-Indië dus

danig waren, 'dat wij daar geen last mede krijgen, dat wij onze neutraliteit op de 

meest strenge wijze handhaven'. Vliegen stelde deze vraag met het oog op de aan-



wezigheid van een Japanse en een Chinese gemeenschap in Nederlands-Indië. 'Ik 
zou willen vragen, of daar de noodige aandacht aan wordt gewijd dat van eenigen 
voorkeur, van eenig partij kiezen in dit conflict op geenerlei wijze sprake mag 
zijn.'33 In zijn repliek merkte Beelaerts op dat hij Vliegen op dit punt volkomen 
gerust kon stellen. 

De pers reageerde aanvankelijk vrij mild op het Japanse optreden en op de voor

zichtige koers die de Volkenbond voer. De Jong van Beek en Donk, de Geneefse 

correspondent van het tijdschrift De Volkenbond, wees erop dat een breuk tussen 

Japan en Genève voorkomen moest worden. Wel erkende de journalist dat Japan 

het volkenrecht had geschonden; het land had er volgens hem beter aan gedaan 

zich met zijn klachten over China tot de Volkenbond te wenden.34 De jurist en 

publicist Ernst van Raalte schreef een artikel in het vrijzinnig-democratisch geori

ënteerde tijdschrift De Opbouw, waarin hij trachtte de betekenis van het Japanse 

optreden te duiden. Van Raalte betreurde het dat veel staten nog steeds vasthielden 

aan het achterhaalde idee, dat hun nationale belangen zwaarder wogen dan hun 

verplichtingen als lid van de internationale gemeenschap. De staten beseften vol

gens hem nog in onvoldoende mate dat het tijd was de 'heilige' nationale soeverei

niteit, die voor zo veel ellende had gezorgd, op te geven. Het 'Volkenbondsgebouw' 

was op zichzelf prachtig ingericht; het lag volgens Van Raalte aan de bewoners van 

dit gebouw dat de zaken niet altijd liepen als ze zouden moeten lopen. De gebeurte

nissen in het Verre Oosten toonden dit nog maar eens aan. De leden van de Volken

bond waren niet bereid van alle beschikbare middelen gebruik te maken om het 

recht te doen zegevieren. Verzachtende omstandigheid was echter dat men in het 

Verre Oosten met abnormale verhoudingen te doen had, aldus Van Raalte.35 Ook 

de Arubaanse sinoloog Thomas T. H. Ferguson, die jarenlang bij het bestuur van de 

Chinese zeedouane had gewerkt, wees op het bijzondere karakter van de internatio

nale verhoudingen in het Verre Oosten. In november 1931 schreef hij in de NRC dat 

er niets tegen de economische penetratie van Japan in Mantsjoerije gedaan zou 

kunnen worden, zolang in het Verre Oosten de Volkenbondsgedachte niet dieper 

zou zijn doorgedrongen. Bovendien meende Ferguson dat China zelf medeschul

dig was aan het Japanse optreden. Immers, de Chinezen hadden Japan voortdurend 

geprovoceerd en bovendien heerste er in China een enorme chaos.36 

De Stimson Doctrine en de kwestie-Sjanghai 

Terwijl Lytton en de zijnen zich voorbereidden op hun reis naar het Verre Oosten, 

beperkten de leden van de Volkenbond zich ertoe de verdere gebeurtenissen af te 

wachten. Stimson was echter niet van plan duimen te gaan draaien totdat Lytton 

zijn rapport had afgeleverd. Hij wilde een verdere escalatie van het Chinees-Japanse 

geschil tot een 'echte' oorlog voorkomen. Stimson overwoog zelfs een economische 

boycot tegen Japan, maar besloot uiteindelijk dat dit toch een te drastische maatre-



gel was.37 Hij zocht en vond een alternatief voor een economische actie tegen Ja

pan. Op 7 januari 1932 stuurde Stimson China en Japan een nota, waarin de Ame

rikaanse regering verklaarde dat zij nooit akkoord zou gaan met een verdrag tussen 

deze landen dat afbreuk zou doen aan verdragsrechten van de Verenigde Staten of 

de burgers van dat land. De Verenigde Staten zouden evenmin een verdrag erken

nen dat een schending inhield van de soevereiniteit, de onafhankelijkheid of de 

territoriale dan wel de bestuurlijke integriteit van China. Hetzelfde gold voor een 

overeenkomst die het principe van de 'open deur' in dat land zou schenden. Verder 

zouden de Verenigde Staten geen enkel verdrag erkennen dat tot stand zou zijn 

gekomen in strijd met de bepalingen van het Verdrag van Parijs. 

Stimson deed een beroep op de andere ondertekenaars van het Negen Mogend

heden Verdrag, inclusief Nederland, een soortgelijke verklaring af te leggen. Bee-

laerts besloot niet op dit verzoek in te gaan. Wel bedankte de minister zijn Ameri

kaanse collega voor diens verklaring. Beelaerts liet Stimson weten dat de Neder

landse regering het in het belang van de gehele wereld achtte, dat er zo spoedig 

mogelijk een vreedzame regeling tussen China en Japan zou worden getroffen. De 

wereld had immers, gezien de zware economische crisis, meer dan ooit behoefte 

aan goede internationale betrekkingen. Nederland was echter niet bereid het Ame

rikaanse voorbeeld te volgen: China en Japan hadden immers al op de Amerikaanse 

nota geantwoord, zodat hun standpunten inmiddels duidelijk waren. Bovendien 

moest Nederland er als lid van de Volkenbond rekening mee houden, dat de Raad, 

'in warmly welcomed cooperation with the United States', al zijn uiterste best deed 

ongunstige ontwikkelingen te voorkomen en een aanvaardbare oplossing voor de 

moeilijkheden te vinden.38 

Het antwoord van Beelaerts op het verzoek van Stimson was nogal formeel. 

Bovendien werd er geen reactie gegeven op de inhoud van de Amerikaanse nota. 

Het Nederlandse antwoord zal geen opsteker voor Stimson zijn geweest. Ander

zijds had Den Haag in ieder geval nog de moeite genomen op zijn verzoek te reage

ren, wat van Frankrijk niet gezegd kon worden. Groot-Brittannië had begin januari 

al laten weten geen noodzaak te zien Japan te verzoeken de 'open deur' in China 

te respecteren, daar de Japanse regering al eerder een dergelijke belofte had ge

daan. De Japanse regering ontkende in haar antwoord op de nota van Stimson 

territoriale ambities te hebben. China liet officieel weten Stimson dankbaar te zijn 

voor zijn verklaring, maar was in feite diep teleurgesteld.39 Veel resultaat had het 

Amerikaanse initiatief aanvankelijk dus niet. 

Het antwoord van Beelaerts op het verzoek van Stimson toont opnieuw aan dat 

de Nederlandse regering inzake het Chinees-Japanse geschil een zeer voorzichtig 

beleid voerde. Na de beslissing van de Raad een internationale studiecommissie 

naar het Verre Oosten te sturen nam de Nederlandse regering, evenals de regerin

gen van de grote lidstaten van de Volkenbond, een volslagen passieve en afwachten

de houding in. De internationale gemeenschap werd echter ruw uit haar sluime

ring gewekt door de gebeurtenissen in- Sjanghai. Een vechtpartij tussen enkele 

Japanners en Chinezen op 18 januari 1932 leidde tot een aanval van Japanse mari-



niers op de stad. Vijf weken lang vond in en rond Sjanghai een oorlog op minia-

tuurschaal plaats. Het optreden van Japan in Sjanghai werd door de meeste Neder

landse waarnemers kritischer beoordeeld dan de actie van dat land in Mantsjoerije. 

Pabst was van mening dat Japan op zichzelf wel het recht had troepen in de Inter

nationale Nederzetting te ontschepen; Groot-Brittannië had in 1927 immers het

zelfde gedaan. Hij meende echter dat de militaire expeditie van Japan de veiligheid 

van zijn burgers absoluut niet vergrootte. 'Het Chineesche nationalisme, dat eens

gezindheid en burgerzin niet kent, heeft zonder twijfel kastijding verdiend; of ech

ter de Japansche marine daartoe het beste instrument is, is niet zeker.'40 

Beelaerts maakte zich grote zorgen over de Japanse actie in Sjanghai. Hij stuur

de zelfs een telegram naar Tokio, waarin hij Pabst vroeg of deze naar aanleiding van 

de kwestie-S janghai een gewapend conflict tussen Groot-Brittannië en de Verenigde 

Staten enerzijds en Japan anderzijds voorzag. Begin februari werd de situatie in en 

rond Sjanghai dusdanig penibel dat de Nederlandse consul, F.E.H. Groenman, 

verzocht ter geruststelling van de Nederlandse kolonie een oorlogsschip te sturen. 

Indien nodig zou de bemanning van dat schip behulpzaam moeten zijn bij de eva

cuatie van de Nederlandse gemeenschap. Het verzoek van Groenman werd door 

Thorbecke gesteund, maar de regering aarzelde aanvankelijk er op in te gaan. Uit

eindelijk toonde zij zich bereid twee torpedobootjagers die zich in de Indische wate

ren bevonden, gereed te laten maken voor vertrek naar Sjanghai, zonder dat de 

commandanten van deze schepen reeds het bevel kregen af te varen.4 ' 

Het besluit van de ministerraad vooralsnog geen oorlogsschip te sturen, was 

vermoedelijk deels ingegeven door de geruststellende berichten die Beelaerts uit 

Genève had verzonden. Uit de berichtgeving van Pabst had hij de conclusie getrok

ken dat er geen grote kans was op een oorlog in het Verre Oosten.42 Wel besloot de 

regering tot het gedeeltelijk opschorten van de repatriëring van het personeel van 

de Indische marine. Op 19 februari 1932 bleek de toestand in Sjanghai echter der

mate verontrustend te zijn geworden, dat minister-president Ruys de Beerenbrouck 

instemde met het sturen van één van de torpedobootjagers, de Hr.Ms. Van Galen, 

naar Sjanghai. Dit besluit leidde tot een interpellatie van het sociaal-democratische 

kamerlid J.W. Albarda, die op 26 februari 1932 in de Tweede Kamer aan de orde 

kwam. Albarda oefende bij deze gelegenheid scherpe kritiek uit op het zwakke 

optreden van de Volkenbond inzake het Chinees-Japanse geschil. Verder pleitte hij 

voor een verbod wapens en brandstof naar belligerenten te exporteren. Ook zou het 

volgens hem verboden moeten worden oorlogs voerenden kredieten te verstrekken. 

Vervolgens liet Albarda weten dat hij het besluit van de regering een torpedobootja-

ger naar Sjanghai te zenden, onnodig en zelfs roekeloos achtte. Nederland moest 

volgens hem vermijden in een oorlog met Japan of China betrokken te worden; 

vandaar dat de sociaal-democraat de regering verzocht het Nederlandse schip terug 

te roepen.43 

De vragen van Albarda werden beantwoord door Ruys de Beerenbrouck. De 

eerste minister liet weten het uitgesloten te achten, dat Nederland als gevolg van 

de uitzending van de torpedobootjager betrokken zou raken bij een oorlog in het 
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Verre Oosten. Hierbij refereerde Ruys de Beerenbrouck aan de instructies die de 

commandant van het schip had ontvangen. Het vijfde punt daarvan luidde: 'Hij zal 

zich zorgvuldig onthouden van eiken daad welke Nederland in internationale ver

wikkelingen zou kunnen betrekken, en van elke deelneming, in welken vorm dan 

ook, aan internationale actie, en ertegen waken dat op dit punt een verkeerde opvat

ting vinde, hetzij bij het Japansche of het Chineesche Rijk, hetzij bij de vreemde 

maritieme autoriteiten.'44 De minister-president zag met het oog op dit deel van de 

instructies geen aanleiding de torpedobootjager terug te roepen. Tevens liet Ruys 

de Beerenbrouck weten dat het de regering ontbrak aan wettelijke bevoegdheden 

om de emissie van leningen tegen te houden. Verder nam Nederland volgens de 

eerste minister al een 'bijzonder scherp' standpunt in met betrekking tot het toe

zicht op de uitvoer van wapens en munitie, zonder dat er een internationale rege

ling bestond die de regering daartoe verplichtte. Tijdens het debat dat volgde op de 

uiteenzetting van Ruys de Beerenbrouck bleek dat de overgrote meerderheid van 

de Tweede Kamer achter de regering stond. Voornaamste uitzondering was de com

munist David Wijnkoop, die het beestje bij zijn naam noemde en het Japanse optre

den in China kwalificeerde als een 'roversaanval in een vreemd land'. Toen de ka

mervoorzitter hem liet weten dergelijke opmerkingen over een bevriende mogend

heid niet te willen horen, merkte Wijnkoop op droge wijze op dat hij het ook niet 

kon helpen dat de voorzitter rovers tot zijn vriendenkring rekende.45 

Het incident in Sjanghai werd ook door de Volkenbond behandeld; de opening van 

de Ontwapeningsconferentie moest er zelfs voor worden uitgesteld. In Sjanghai 

stonden essentiële belangen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk 

op het spel, aangezien deze staten sectoren in de Internationale Nederzetting beza

ten. De Britse en Amerikaanse consuls in de stad poogden gezamenlijk druk op de 

Japanners uit te oefenen. Intussen verlieten de Nederlanders op eigen gelegenheid 

de oorlogszone.4 

Thorbecke was van mening dat de Chinees-Japanse conflicten over Sjanghai en 

Mantsjoerije harde lessen voor beide tegenstanders met zich mee brachten. 'Voor 

Japan, de les dat men niet ongestraft het communistische gevaar de kans geeft 

virulent te worden en dat de wereld-oorlog de economische thesis van Norman 

Angel [sic] in zij n 'Great Illusion' heeft bewezen. Voor China, dat nationale eenheid 

zwaardere offers en grootere beheersching vereischt dan het voeren van een poli

tiek die vrijwel uitsluitend gebaseerd is op anti-vreemdelingen haat en de misken

ning van de belangen van het buitenland.'47 Pabst geloofde dat de financiële en 

economische gevolgen van de expeditie naar Sjanghai, gevoegd bij het feit dat de 

Japanse bevolking maar weinig geestdrift voor het optreden van de Japanse troepen 

had getoond, de hoop wekten dat Tokio bemiddeling van derden in deze aangele

genheid zou accepteren, mits het de vrije hand in Mantsjoerije zou krijgen. De 

situatie was echter uiterst delicaat, daar het Japanse chauvinisme nog zeer sterk 

was. Pabst adviseerde dan ook dat de Volkenbond zich van publieke vermaningen 

zou onthouden.48 
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Het incident in Sjanghai werd uiteindelijk op vreedzame wijze opgelost. Overleg 

tussen vertegenwoordigers van China en Japan, dat plaatsvond op een Brits oorlogs

schip, leidde op 5 mei tot een wapenstilstand. Japan was in dit geval wel bereid tot 

een compromis omdat er in Sjanghai geen essentiële Japanse belangen op het spel 

stonden. Bovendien was de aanval op de stad ingezet zonder dat de regering in 

Tokio of de militaire top erin gekend waren. 

De buitengewone Algemene Vergadering van maart 1932 

De pogingen van China de Raad bij de oplossing van het geschil met Japan te be

trekken bleven lange tijd vruchteloos. Dit was mede het gevolg van het feit dat Chi

na zijn verzoek om hulp had gedaan krachtens het boterzachte Artikel 11 van het 

Volkenbonds verdrag. De Chinese regering zag dit in en besloot van tactiek te veran

deren. In januari 1932 deed China een beroep op de Raad uit hoofde van de artike

len 10 en 15. Op 12 februari vroeg China bovendien het geschil met Japan naar de 

Algemene Vergadering te verwijzen. Op 3 maart 1932 kwam dit lichaam op verzoek 

van China bijeen. Tijdens deze vergadering drongen vooral de kleine staten aan op 

het onverkort handhaven van de principes van het Volkenbonds verdrag.49 Volgens 

de vertegenwoordigers van Zwitserland, Tsjechoslowakije, Roemenië, de Scandina

vische staten, Spanje, Ierland en enkele Latijns-Amerikaanse mogendheden, stond 

het voortbestaan van de Volkenbond op het spel. Zij wilden dat er druk op Japan 

zou worden uitgeoefend om dat land te dwingen zijn troepen uit Mantsjoerije terug 

te trekken. De Britse ministervan Buitenlandse Zaken Sir John Simon daarentegen 

legde vooral de nadruk op de bemiddelende rol die de Volkenbond inzake het Chi-

nees-Japanse geschil had. 

Beelaerts kwam op 5 maart aan het woord. Tijdens zijn redevoering merkte hij 

op dat de gebeurtenissen in het Verre Oosten alle trekken van een oorlog vertoon

den, welke juridische kwalificatie men er verder ook aan mocht geven. De mogend

heden, inclusief de Verenigde Staten, hadden gezamenlijk geprobeerd een vreedza

me oplossing voor het Chinees-Japanse geschil te vinden. Tot nog toe waren zij als 

roependen in de woestijn geweest; dit vormde volgens Beelaerts het meest onrust

barende aspect van de toch al zo tragische affaire. Refererend aan de ideeën over 

de vorming van een internationale politiemacht die tijdens de Ontwapeningsconfe

rentie ter sprake waren gekomen, benadrukte de minister dat zelfs bij aanwezig

heid van militaire middelen, de morele kracht van de besluiten van de Raad de spil 

van het Volkenbondsstelsel diende te zijn. Volgens hem vormde deze morele kracht 

zelfs 'de beste garantie voor de vrede'. Verder merkte Beelaerts op dat de mogend

heid die meende in haar recht te staan door haar toevlucht tot een militaire operatie 

te nemen, dit deed ondanks de unanieme opinie die zich in de Raad had gemani

festeerd. Volgens de minister vormde het kanongebulder in China een 'schandelijke 

begeleiding' voor de Ontwapeningsconferentie. Hij sprak de mening uit dat geen 
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enkele reductie van de bewapening kon garanderen dat er niet opnieuw wapenge

weld zou losbarsten. Het uitbreken van nieuwe oorlogen kon volgens Beelaerts 

alleen worden voorkomen indien de volken tot het besef zouden komen, dat oorlog 

een misdaad was en dat geschillen op vreedzame wijze moesten worden opgelost. 

Met deze opmerking maakte Beelaerts een toespeling op het Verdrag van Parijs, dat 

niet voorzag in economische of militaire sancties. De minister zei verder dat hij 

erop vertrouwde dat de Algemene Vergadering zich van haar taak zou kwijten. Hij 

geloofde dat de discussies in dit lichaam zouden leiden tot een overeenkomst tus

sen de partijen en tot vruchtbare samenwerking in de toekomst. Alleen op die ma

nier zou men de vrede in het Verre Oosten kunnen redden, een vrede die volgens 

Beelaerts zo diep geworteld was in de 'Oosterse ziel'.5° 

Op i i maart nam de Algemene Vergadering een resolutie aan die gebaseerd was 

op dezelfde uitgangspunten als de Stimson Doctrine: de leden van de Volkenbond 

mochten geen enkel verdrag of geen enkele toestand erkennen die tot stand zou 

zijn gekomen in strijd met het Volkenbondsverdrag of het Verdrag van Parijs. Ver

der voorzag de resolutie in de instelling van een Commissie van Negentien, be

staande uit de leden van de Raad (met uitzondering van China en Japan) en zes 

leden van de Algemene Vergadering. Deze Commissie, waarin Nederland niet 

vertegenwoordigd was, nam de taak van de Raad over. Het wachten was nu op het 

rapport van Lytton en de zijnen. 

Beelaerts had zich tijdens zijn rede aanzienlijk voorzichtiger uitgedrukt dan de 

vertegenwoordigers van een aantal andere kleine staten, een feit dat in Japan niet 

onopgemerkt was gebleven.5' De houding van de minister zou in Nederland op 

enige kritiek stuiten. Vliegen zou eind november 1932 in de Tweede Kamer opmer

ken dat de minister 'zakelijk een beetje al te voorzichtig' was geweest. De vrijzinnig

democraat A.M. Joekes meende dat Beelaerts Japan op hoffelijke doch duidelijke 

wijze de boodschap had moeten overbrengen: 'wat gij ook wilt, wapens neer'. Ook 

indien men de kwestie-Mantsjoerije terzijde liet, kon men volgens Joekes wat de 

gebeurtenissen in Sjanghai betrof niets anders zeggen dan dat daar 'ontijdig wa-

pengeratel' was toegepast. Vandaar dat hij het teleurstellend achtte dat Beelaerts in 

Genève niet op meer krachtige wijze uiting aan het Nederlandse rechtsbewustzijn 

had gegeven. Beelaerts achtte de verwijten van Vliegen en Joekes ongegrond. Men 

kon iemand niet veroordelen voordat men het fijne van de zaak kende. Op het mo

ment dat hij de rede uitsprak, had de Lytton Commissie haar rapport nog niet uit

gebracht. Inmiddels was dit wel gebeurd; ook de conclusies van Lytton c.s. waren 

in zeer voorzichtige bewoordingen gesteld. Beelaerts concludeerde dat hij zich in 

maart 1932 nog niet anders had kunnen uitlaten. Daarnaast merkte hij opnieuw op 

dat de kracht van de Volkenbond diende te liggen in zijn morele gezag, waaraan hij 

veel meer waarde hechtte dan aan economische of militaire sancties.52 

De bijzondere Algemene Vergadering had weinig aan de situatie in het Verre Oos

ten veranderd. De Japanse autoriteiten in Mantsjoerije trokken zich uiteraard niets 

aan van de wereldopinie zoals deze in Genève tot uitdrukking was gekomen. Op 9 
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maart 1932, nog tijdens de bijeenkomst van de Volkenbond, werd de 'onafhankelij

ke' staat Mantsjoekwo opgericht. Henry Pu-yi, de laatste keizer van China, werd tot 

regent van deze staat uitgeroepen; later zou hij tot keizer van Mantsjoekwo worden 

gekroond. Om de schijn op te houden dat de stichting van Mantsjoekwo werkelijk 

het resultaat was van het streven naar zelfbeschikking van de bevolking, werd het 

land nog niet onmiddellijk door Japan erkend; dit zou pas in september gebeuren. 

In juni 1932 verzocht de Chinese regering Beelaerts om interventie teneinde te 

voorkomen dat Japan de 'spookregering' van Mantsjoerije zou erkennen. De minis

ter liet de Chinese zaakgelastigde in Den Haag weten dat, alhoewel Nederland niet 

van plan was het nieuwe bewind in Mantsjoerije te erkennen, de regering geen 

initiatieven wilde nemen om Japan van de erkenning van Mantsjoekwo te weerhou

den. Bovendien meende Nederland dat een actie uit hoofde van het Negen Mogend

heden Verdrag die parallel zou lopen aan het optreden van de Volkenbond, tot ver

warring zou kunnen leiden.53 

Na de uitroeping van de 'onafhankelijke' staat Mantsjoekwo was de grote vraag 

of de Volkenbond nog iets zou kunnen doen om deze daad terug te draaien. De 

oud-diplomaat W.J. Oudendijk, die in de jaren 1919-1931 gezant in China was ge

weest, was van mening dat dit niet het geval was. Hij publiceerde een artikel in De 

Volkenbond, waarvan de boodschap was dat de Volkenbond zich maar buiten het 

Chinees-Japanse geschil moest houden, aangezien de situatie in het Verre Oosten 

voor Westerlingen nagenoeg onbegrijpelijk was. De buitenwereld zou er het beste 

aan doen de verdere regeling van het vraagstuk maar aan China en Japan zelf over 

te laten, aldus Oudendijk. Japan wilde volgens hem geen inbreuk maken op de 

territoriale integriteit van China en was tevens bereid de 'open deur' te handhaven. 

In een ingezonden brief in het Algemeen Handelsblad ging Oudendijk nog een stap 

verder en sprak hij van het 'futiele gedoe' van de Raad. Zonder ook maar over enige 

kennis van zaken te beschikken veroordeelde dit lichaam Japan. Aldus werd 'Jong-

China' aangemoedigd verder te gaan met zijn 'meedoogenloozen handelsoorlog' 

tegen Japan, aldus Oudendijk. Volgens hem zou China er verstandig aan doen met 

Japan samen te werken.54 

Mede naar aanleiding van de ingezonden brief van Oudendijk ging Wijnkoop 

tot een interpellatie over, die in maart 1932 tot een kamerdebat leidde. Tijdens dit 

debat zei het communistische kamerlid dat de Volkenbond niet de bedoeling had 

Japan tegen te houden, want het land werd door het internationale imperialisme 

beschouwd als voorhoede in de strijd tegen de revolutie. Onder meer verwijzend 

naar de opinie van Oudendijk, stelde Wij nkoop vast dat velen graag zouden zien dat 

Japan in het Verre Oosten als bolwerk tegen het bolsjewisme zou fungeren. Bee

laerts toonde in zijn repliek begrip voor het feit dat de ontroering die overal aan de 

dag was getreden over de gebeurtenissen in het Verre Oosten, ook in Nederland 

weerklank had gevonden. Deze gebeurtenissen konden weliswaar uit juridisch 

oogpunt niet als een oorlog worden gekenschetst, maar voor het overige bestond 

er geen verschil. Ook het Japanse optreden in Sjanghai moest in hoge mate worden 

betreurd. De minister ontkende echter dat het optreden van de Volkenbond zich 

107 



tegen Sovjet-Rusland keerde. De opmerkingen van Oudendijk waren geheel en al 

voor diens eigen rekening; de Nederlandse regering noch de Volkenbond droeg er 

verantwoordelijkheid voor. 'Wel wil ik zeggen, dat de Nederlandsche Regeering 

gerust de verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor hetgeen de Volkenbond in de 

zaak van dit geschil heeft gedaan. Ik ben het volkomen eens met de besluiten, die 

de Volkenbondsvergadering ter zake heeft genomen', aldus de minister.55 

De Lytton Commissie 

De Lytton Commissie reisde pas in de loop van februari 1932 naar het Verre Oosten 
af. De Nederlander Adriaan Pelt, werkzaam op de Informatiesectie van het Secreta
riaat van de Volkenbond, was als secretaris aan de commissie toegevoegd. Eind 
februari arriveerden Lytton en de zijnen in Tokio. Na haar verblijf in Japan vertrok 
de commissie naar achtereenvolgens Sjanghai en Peking, om pas op 11 april in 
Mantsjoerije aan te komen. Inmiddels had de Nederlandse sinoloog A.D.A. de Kat 
Angelino, ambtenaar voor Chinese Zaken in Batavia, zich als adviseur bij de com
missie gevoegd.56 

De voornaamste taak die de Lytton Commissie in China had was het verzamelen 

vanachtergrondinformatie.Tevens werden er gesprekken gevoerdmet ooggetuigen 

van de gebeurtenissen in Mantsjoerije. Zo had De Kat Angelino in Peking een 

gesprek met een Mongoolse prinses, die bereid was op vertrouwelijke basis infor

matie aan de commissie te verschaffen. Zij was getrouwd met één van de belang-

De Lytton Commissie. Derde van links, tweede rij van onderen: Adriaan Pelt (Archief A. Pelt, Alge 
meen Rijksarchief, Den Haag). 
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rijkste prinsen van Binnen-Mongolië. Omdat deze prins geestesziek was, werden 

zijn belangen door zijn echtgenote behartigd. Ze vertelde De Kat Angelino dat 

Japanse officieren en ambtenaren in oktober 1931 hadden geprobeerd haar en haar 

echtgenoot te betrekken bij een Mongoolse onafhankelijkheidsbeweging. De prins 

zou na het ondertekenen van de onafhankelijkheidsverklaring tot keizer van 

Binnen-Mongolië worden gekroond; Japan zou vervolgens een Mongoolse strijd

macht creëren. Het prinselijk paar had de opzet van de Japanners weten te frustre

ren door naar Peking te vluchten. De Kat Angelino had tevens een gesprek met 

enkele Chinese ooggetuigen van de Japanse aanval op Mukden. Dezen beweerden 

dat de Chinese arbeiders en soldaten zich niet tegen de Japanse troepen hadden 

verzet. De Japanse militairen hadden zich aan vreselijke wreedheden bezondigd: 

zo hadden zij granaten in de slaapzalen van de Chinese arbeiders gegooid.57 

In Mantsjoerije probeerde de Lytton Commissie uit te vinden wat er op 18 sep

tember 1931 precies gebeurd was. Verder deed zij onderzoek naar de actuele toe

stand in 'Mantsjoekwo'. Dit bleek echter geen sinecure, want de Japanners probeer

den de werkzaamheden van de commissie zoveel mogelijk te frustreren. Gesprek

ken met Chinese inwoners van Mantsjoerije moesten in het geheim plaatsvinden. 

Pelt en De Kat Angelino waren bij een aantal van dergelijke bijeenkomsten aanwe

zig; een gesprek met een Russische inwoner van Mantsjoerije vond zelfs plaats op 

het Nederlandse consulaat te Harbin, in aanwezigheid van Van der Hoeven. De 

leden van de Lytton Commissie spraken tevens met voorstanders van het nieuwe 

bewind, die meestal door Japanners werden begeleid.5 

De leden van de Lytton Commissie verbleven na hun terugkeer uit Mantsjoerije 

geruime tijd in Peking om zich daar aan het schrijven en redigeren van hun rap

port te wijden. Pabst schreef eind juni dat men in Japan de bevindingen van de 

commissie met spanning tegemoet zag. Het chauvinisme had nog steeds de over

hand; zelfs gematigde figuren, die inzagen dat Japan zich in Mantsjoerije in een 

onafzienbaar kostbaar avontuur had gestort, vonden dat terugkeer naar de status 

quo ante onmogelijk was. Pabst was het daar mee eens: 'Zulks zou ook niet in het 

belang zijn van Mantsjoerije, dat onder een door Japan gecontroleerde regeering 

beter zal varen dan onder een onafhankelijk Chineesch regime. Japan's benarde 

financiëele toestand zal op den duur leiden tot een stemming, welke het sluiten van 

een voor beide partijen bevredigend gelijk mogelijk maakt, maar dan moeten der

den zich bij voorkeur op eenigen afstand houden.'59 

Begin september was het rapport van de Lytton Commissie gereed en konden 

de leden en de experts huiswaarts keren. Intussen waren er al weer vier maanden 

verstreken sinds de commissie haar rondreis door Mantsjoerije had gemaakt. Pelt 

nam tijdens zijn terugreis dan ook de tijd om wat in het gebied rond te kijken. Hij 

verliet Peking op 9 september, voorzien van één van de drie exemplaren van het 

rapport. Toen Pelt wachtte op transport naar het noord-westen van Mantsjoerije, 

werd hij door Japanse soldaten en Chinese ambtenaren uitgenodigd als doelman 

te fungeren in een voetbalwedstrijd. Het rapport lag achter het doel, ingenaaid in 

de voering van zijn regenjas.60 In zijn verslag over zijn reis door Mantsjoerije 
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schreef Pelt, dat Japan niet in staat was gebleken een einde te maken aan de activi

teiten van Chinese bandieten en vrijwilligers. De stemming onder de bevolking van 

Mantsjoerije was er één van nervositeit. Veel Chinese ambtenaren in het gebied 

waren in Japanse dienst getreden, maar zij hadden dit gedaan omdat er brood op 

de plank moest komen; van geestdrift voor het nieuwe bewind was bij hen geen 

sprake. Chinese soldaten dienden in het leger van Mants joekwo, maar zij deden dit 

niet van harte. De buitenlanders in Mantsjoerije vonden dat de overheid nog slech

ter functioneerde dan vroeger, want de Japanners hadden tot dusver geen hervor

mingen doorgevoerd. Pelt was het niet geheel en al met deze opvatting eens. Welis

waar was de algemene toestand in het land sinds mei en juli verslechterd, maar 

bepaalde onderdelen van het administratieve apparaat, bijvoorbeeld de posterijen, 

functioneerden beter. Wel waren de Japanse ambtenaren nog corrupter dan hun 

Chinese voorgangers. Ook vond Pelt het een slecht teken dat in Harbin zowel het 

gebruik van opium als de prostitutie een gigantische omvang had aangenomen.61 

Het Lytton Rapport was grotendeels geschreven door de aan de commissie toege

voegde deskundigen.62 Ook Pelt en De Kat Angelino hadden actief meegewerkt aan 

het schrijven en het redigeren van het rapport. Laatstgenoemde was één van de 

auteurs van het eerste hoofdstuk, een overzicht van de recente geschiedenis van 

China. In dit hoofdstuk werd erkend dat de belangen van Japan zeer te lijden had

den onder de chaotische toestanden in China.63 Anderzijds werd door De Kat Ange

lino en de andere auteurs benadrukt dat China nog in een overgangsfase verkeerde, 

zodat het normaal was dat er een toestand van 'gisting' bestond. Het door Japan 

gehanteerde argument dat China geen echte nationale staat was, werd weerlegd 

met de opmerking dat het gezag van de regering in Nanking hier en daar weliswaar 

zwak was, maar nergens openlijk werd betwist. Verder werd de verwachting uitge

sproken dat het gezag van Nanking na verloop van tijd zou groeien. De Chinese 

regering deed volgens De Kat Angelino en zijn mede-auteurs haar best hervormin

gen door te voeren, hetgeen gedeeltelijk gelukt was. De opkomst van het nationalis

me in China viel volgens de auteurs als een normaal verschijnsel te beschouwen. 

Wel had de KMT in dit nationalisme een element van verbittering jegens buiten

landse invloeden geïntroduceerd, hetgeen echter deels het gevolg was van de com

munistische invloeden waaraan deze partij vroeger bloot had gestaan. De verwezen

lijking van de nationale aspiraties van China hing volgens De Kat Angelino en zijn 

collega's af van de vraag of het land in staat zou zijn voor een modern bestuur te 

zorgen. Zolang dit nog niet het geval was, zou het gevaar van internationale inci

denten, boycots en gewapende interventies blijven bestaan. De oplossing voor het 

Chinese vraagstuk was gelegen in samenwerking tussen China, Japan en het Wes

ten. Internationale samenwerking was voor China des te belangrijker omdat het 

kapitaal en buitenlandse experts nodig had, aldus De Kat Angelino en de zijnen.64 

Het rapport bestond behalve uit negen hoofdstukken uit een aantal speciale 

rapporten, die als aanhangsels aan de tekst waren toegevoegd. Pelt was verantwoor

delijk voor twee van deze rapporten, inclusief een studie over het boycotwapen.65 

In dit stuk schreef Pelt dat het boycotwapen door de KMT werd gebruikt om bepaal-



de politieke doelstellingen te verwezenlijken. Bij hethanteren ervan werden volgens 

hem vaak onwettige methodes toegepast. De Chinese regering trad nogal lankmoe

dig op tegen degenen die illegale boycot-methoden toepasten, hetgeen begrijpelijk 

was daar de nationale regering niet veel meer was dan een orgaan van de KMT. Pelt 

was overigens wel van mening dat de boycot als defensief wapen mocht worden 

gebruikt tegen militaire agressie van de zijde van een sterkere staat, mits het aange

vallen land bij de toepassing van de boycot zijn eigen wetten niet schond. 

Pelt concludeerde in zijn memorandum dat de boycot een succesvol wapen was: 

de afzet van Japanse producten in China was mede dankzij de boycot fors gedaald. 

Dit was volgens hem voor zowel China als Japan nadelig, want deze staten waren 

op economisch gebied van elkaar afhankelijk. In 1930 ging 17,7 procent van de 

Japanse export naar China, terwijl Japan 10,4 procent van zijn import van de Chine

zen betrok. China van zijn kant diende zijn economie te ontwikkelen en moest dus 

met Japan tot een akkoord zien te komen. 'Les entraves au commerce diminuent 

la prospérité: c'est là une vérité qui s'impose progressivement au monde d'après 

guerre, en proie depuis années au cauchemar de ses barrières douanières', aldus 

Pelt. De export van China zou moeten groeien om het land in staat te stellen indus

trieproducten te importeren en zich een gezonde financiële basis te verschaffen. 

Aldus zou China de kredieten kunnen verwerven die het zo nodig had voor zijn 

verdere ontwikkeling. China zou volgens Pelt moeten beseffen hoe belangrijk Japan 

voor zijn verdere ontwikkeling was, bijvoorbeeld als kredietverlener en als leveran

cier van technische kennis. 'Il est clair, par conséquent, que la Chine et Ie Japon 

pourraient se compléter économiquement et financièrement de la maniere la plus 

utile pour les deux pays s'ils parvenaient à un règlement pacifique des questions 

politiques qui les divisent.'67 

Het rapport van de Lytton Commissie verscheen begin oktober 1932 (ironisch ge

noeg veroverde Japan ongeveer tegelijkertijd de Chinese provincie Jehol). Het rap

port was een opmerkelijk stuk werk, in de eerste plaats vanwege de grondigheid 

ervan, in de tweede plaats omdat de auteurs hun best hadden gedaan beide partijen 

recht te doen. Dit laatste hield uiteraard in dat iedere waarnemer juist die conclu

sies uit het rapport kon overnemen die in zijn eigen kraam te pas kwamen. De 

historicus Christopher Thorne, auteur van het standaardwerk over de Westerse 

reactie op de crisis in het Verre Oosten, heeft er bovendien terecht op gewezen dat 

het rapport doordesemd was van één gedachte: China zou het goede voorbeeld van 

Japan moeten volgen en zich tot een pro-Westerse, kapitalistische staat moeten 

ontwikkelen. 

In het rapport van de Lytton Commissie werd benadrukt hoe bijzonder de situa

tie in Mantsjoerije vóór september 1931 was geweest. Het gebied was juridisch 

gezien weliswaar een integraal deel van China, maar het beschikte tevens over een 

grote mate van autonomie. In het rapport werd tevens begrip uitgesproken voor 

Japan. De positie van dat land in Mantsjoerije was uniek; er was geen enkel land 

ter wereld dat zoveel bijzondere belangen en privileges in een andere staat bezat. 



Een dergelijke situatie moest haast wel tot conflicten leiden. Bovendien had China 

de Japanse belangen in Mantsjoerije ernstig geschaad. Anderzijds stelden de au

teurs vast dat China al veel had gedaan om Mantsjoerije te ontwikkelen en dat 

Ts jangTso-lin nooit onafhankelijkheid had gewild. Het optreden van het Kwantung 

Leger kon niet als een daad van wettige zelfverdediging worden gezien, maar was 

het resultaat van politieke overwegingen. De sleutelzin van het rapport luidde: 'It 

is a fact that, without a declaration of war, a large area of what was indisputable 

Chinese territory had been forcibly seized and occupied by the armed forces of 

Japan and had, in consequence of this operation, been separated from and declared 

independent of the rest of China.' Het nieuwe regime zou dan ook moeten verdwij

nen, hetgeen volgens het rapport ook in het belang van Japan was. 

Bovenstaande conclusies waren gunstig voor China. Dit gold echter niet voor de 

opmerking dat een terugkeer naar de status quo ante geen definitieve oplossing voor 

de moeilijkheden tussen China en Japan zou brengen. De beste oplossing voor de 

onderlinge wrijvingen was gelegen in een toenadering tussen China en Japan, twee 

landen die van elkaar afhankelijk waren. Japan zou hiertoe bij kunnen dragen door 

ervan af te zien de Mantsjoerijse kwestie te isoleren van zijn betrekkingen met 

China als geheel. De opstellers van het rapport bevolen aan dat Nanking de soeve

reiniteit over Mantsjoerije zou behouden, maar dat aan dit gebied een ruime mate 

van zelfstandigheid zou worden verleend. Het nieuwe autonome regime zou bui

tenlandse adviseurs, onder wie een aantal Japanners, moeten aantrekken. Verder 

zou er bij de oplossing voor de moeilijkheden aangaande Mantsjoerije, rekening 

moeten worden gehouden met de belangen van de Sovjet-Unie. De Japanse belan

gen in Mantsjoerije mochten evenmin worden genegeerd; er zou een verdrag tus

sen China en Japan moeten worden gesloten om deze veilig te stellen. Verder zou

den beide staten een handelsverdrag moeten sluiten. Daarnaast zou er een verdrag 

moeten worden gesloten dat zou voorzien in vreedzame beslechting van onderlinge 

geschillen en dat tevens een verklaring van non-agressie en wederzijdse bijstand 

zou dienen te bevatten. Het rapport pleitte verder voor internationale samenwer

king om China als geheel weer op te bouwen. De Raad zou Japan en China moeten 

uitnodigen een conferentie te organiseren om deze voorstellen te bestuderen. In 

het rapport werd benadrukt dat iedere oplossing van het Chinees-Japanse geschil 

diende te stroken met het Volkenbondsverdrag, het Verdrag van Parijs en het Negen 

Mogendheden Verdrag.6? 

Het rapport werd in het Westen over het algemeen met lof overladen. De Japanse 
regering liet de Volkenbond echter weten dat zij de conclusies van het eerste hoofd
stuk veel te optimistisch achtte. Pabst rapporteerde dat de woordvoerder van het 
Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de voor Japan ongunstige delen van 
het rapport onder meer aan De Kat Angelino had toegeschreven.?0 Japan was het 
uiteraard weleens met de conclusie van Pelt dat de KMT achter de anti-Japanse 
boycot zat. De Amerikaanse econoom prof. Ben Dorfman, die Pelt bij diens werk
zaamheden had geassisteerd, schreef hem in juli 1933 na een bezoek aan het Verre 
Oosten: Tour boycott study made a great hit in Japan and even foreign Chinese 
advisors (...) spoke well of it.'7' 



De opinie in Nederland over het rapport van de Lytton Commissie was over het 

algemeen gunstig. De journalist Marcus van Blankenstein schreef in De Volkenbond 

dat het rapport een grondig stuk werk was dat geen gevoeligheden ontzag. De con

clusies waren weliswaar vooral voor Japan onaangenaam, maar de commissie was 

niet blind voor de Chinese fouten. Van Blankenstein meende dat de Japanse erken

ning van Mantsjoekwo geen greintje van goede trouw uitdrukte. Dit was overigens 

niet verwonderlijk: de gehele politiek die Japan sinds het begin van de crisis had 

gevoerd had immers een geest van trouweloosheid geademd. Van Blankenstein 

concludeerde: ' Uit een oogpunt van geschiedenis der kolonisatie moet men zeggen: 

De Japanners hebben een groote chronologische fout begaan. Dergelijke fouten 

zijn onherstelbaar.'72 

Ondanks de goede ontvangst van het rapport, was het uiteraard maar de vraag 

in hoeverre het een vreedzame oplossing van het conflict tussen China en Japan 

naderbij zou kunnen brengen. Volgens Pelt werd het grootste struikelblok gevormd 

door het Japanse standpunt ten aanzien van Mantsjoekwo. Door vast te houden aan 

de onafhankelijkheid van dit land en de fictie dat de oprichting ervan de uiting was 

van de wil van de bevolking, had Japan het zelfs zijn beste vrienden onmogelijk 

gemaakt een oplossing te suggereren. 'Indien de regering te Tokio op dit eene punt 

redelijk wilde zijn, zou de hele toestand veranderen en zou het mogelijk zijn te 

zoeken naar een oplossing min of meer in den zin als door het Lytton rapport voor

gesteld', schreef Pelt aan Van der Hoeven. Het was volgens Pelt natuurlijk mogelijk 

een principiële Volkenbondspolitiek te voeren, hetgeen zou moeten uitlopen op het 

opleggen van sancties aan Japan. De grote mogendheden vreesden echter dat hun 

handel daaronder zou leiden. Ook was onduidelijk wat men in de praktijk aan de 

Verenigde Staten zou hebben. Bovendien wisten de grote mogendheden niet hoe 

de Sovjet-Unie zou reageren. Pelt ging ervan uit dat de mogendheden de komende 

tijd een politiek van 'wait and see' zouden volgen. Velen hoopten daarbij dat in de 

loop van de komende maanden de militaire en financiële moeilijkheden van Mant

sjoekwo en de interne problemen van Japan dermate zouden verergeren, dat de 

Japanse regering, ook al onder de druk van een unanieme morele veroordeling, tot 

het inzicht zou komen dat het beter was water bij de wijn te doen.73 

Nu het rapport van de Lytton Commissie eenmaal gereed was, dienden de leden 

van de Volkenbond, inclusief Nederland, er een standpunt over te formuleren. De 

missives vanThorbecke en Pabst en de rapporten die Van der Hoeven uit Mantsjoe-

rije verstuurde, vormden hierbij uiteraard een nuttige bron van informatie.74 Bui

tenlandse Zaken beschikte ook over andere inlichtingenbronnen. In de zomer van 

1932 maakte H. Bos, tolk op het gezantschap in Peking, een reis door Mantsjoerije. 

In zijn verslag hierover schreef Bos dat de toestand in het gebied chaotisch was. De 

Japanse troepen hadden Mantsjoerije nog steeds niet kunnen pacificeren. De Chi

nese bevolking had veel te lijden gehad onder het juk van het vorige bewind, maar 

zij keerde zich desondanks tegen de Japanners, die in Mantsjoerije de echte macht 

in handen hadden. De Japanner Ohashi werd gezien als de werkelijke keizer van 
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het land. Op een vraag van Bos wat Pu-yi nu eigenlijk uitvoerde, had Ohashi geant

woord: 'He is kept busy signing decrees'. De Japanner had verder laten weten dat 

Mantsjoekwo geen 'bogus' was, maar 'a direct act of Heaven and not the creation 

of men': in Mantsjoekwo zouden de idealen van Jezus Christus worden gereali

seerd. Dat Bos deze opvatting deelde is niet waarschijnlijk, maar wel is duidelijk dat 

hij van mening was dat Japan zich in een wespennest had gestoken. De Japanners 

zagen dit zelf ook wel in, aldus de tolk. China moest echter begrijpen dat terugkeer 

naar de status quo ante was uitgesloten. Er zou volgens Bos een overeenkomst moe

ten worden gesloten waarbij het gezicht van China werd gered, bijvoorbeeld door 

Mantsjoerije in naam Chinees te laten, zonder dat Japan afstand zou hoeven doen 

van zijn veroveringen.75 Pabst was het met Bos eens. Hij meende dat het voor de 

Volkenbond maar het beste zou zijn de bemoeienissen met het Chinees-Japanse 

geschil zo snel mogelijk te staken. China, dat zo hopeloos verdeeld was en dat bo

vendien burgerzin noch zelfrespect kende, was al die moeite van de Volkenbond 

nauwelijks waard. Bovendien was Japan volgens Pabst de aangewezen mogendheid 

om in Azië een dam op te werpen tegen het communisme.76 

De tweede zitting van de buitengewone Algemene Vergadering 

Op 5 december begon de tweede zitting van de buitengewone Algemene Vergade

ring, die tot taak had een oordeel te vellen over het rapport van de Lytton Commis

sie. Beelaerts had niet de moeite genomen persoonlijk naar Genève af te reizen. 

Emanuel Moresco, voormalig vice-president van de Raad van Indië en oud-hoog-

leraar in de koloniale politiek te Rotterdam, kreeg het verzoek Nederland te verte

genwoordigen. Moresco bevond zich toch al in Genève als lid van de Nederlandse 

delegatie naar de Ontwapeningsconferentie; bovendien was hij gespecialiseerd in 

I ndische aangelegenheden. Voor het standpunt dat hij ter vergadering moest inne

men, verwees Beelaerts hem naar zijn eigen redevoering van maart 1932. Alleen al 

met het oog op zijn belangen in het Verre Oosten zou Nederland een 'enigszins 

gereserveerder houding' dienen aan te nemen dan Zwitserland, Tsjechoslowakije 

en Spanje. Deze landen hadden volgens Beelaerts tijdens de eerste zitting 'een 

nogal hoogen toon' aangeslagen. 'Bovendien doet onze bekendheid met Oostersche 

problemen ons in een zaak als deze met minder verzekerdheid optreden dan Sta

ten, die meenen ook hier een Europeeschen maatstaf te mogen aanleggen', liet 

Beelaerts aan Moresco weten. Men vergat volgens de minister te gemakkelijk dat 

de Chinese regering nauwelijks bij machte was daadwerkelijk gezag uit te oefenen. 

Anderzijds was de handhaving van de verplichtingen van het Volkenbondsverdrag 

zeker ook als een belang van Nederland te beschouwen. Nederland diende dan ook 

voor de handhaving van de bepalingen van dit verdrag op te komen. 'Hier het juiste 

midden te treffen is zeker geen gemakkelijke taak', zo vatte de minister het dilem

ma samen waar Nederland voor stond. 
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Moresco zou er volgens Beelaerts vooral op moeten wijzen dat het dankzij de 

Volkenbond mogelijk was geworden een objectieve uiteenzetting van de oorzaken 

van het Chinees-Japanse conflict te verkrijgen, te weten het rapport van de Lytton 

Commissie. Nederland vertrouwde erop dat beide partijen zich aan hun verplichtin

gen zouden houden en zouden trachten op basis van het rapport tot overeenstem

ming te komen. Het zou volgens de minister nuttig kunnen zijn indien Moresco 

in overleg zou treden met Pelt en De Kat Angelino (laatstgenoemde was op verzoek 

van Lytton naar Genève afgereisd). Wel moest Moresco er rekening mee houden dat 

Pelt en De Kat Angelino wellicht geneigd zouden zijn om, ter handhaving van de 

conclusies van het Lytton Rapport, standpunten in te nemen die enigszins verder 

gingen dan die van de Nederlandse regering.77 

Vóór en tijdens de bijeenkomsten in Genève vond er enkele malen overleg plaats 

tussen een aantal kleine mogendheden die tijdens de Ontwapeningsconferentie ook 

al samenwerkten, te weten Nederland, de Scandinavische staten, Spanje, Tsjecho-

slowakije en Zwitserland. Moresco benadrukte tijdens deze bijeenkomsten echter 

dat er geen sprake kon zijn van samenwerking op dezelfde voet als tijdens de Ont

wapeningsconferentie was geschied. Nederland stond volgens hem anders tegen

over het Chinees-Japanse geschil dan de rest van de groep. Tenslotte had Nederland 

het Negen Mogendheden Verdrag ondertekend; het was niet uitgesloten dat de in 

dat verdrag aangegeven overlegprocedure nog eens in werking zou treden. Verder 

verschilde de positie van Nederland van die van de andere kleine mogendheden. 

Nederland onderhield nauwe relaties met zowel China als Japan, terwijl er grote 

Chinese en Japanse gemeenschappen in Nederlands-Indië aanwezig waren. Neder

land was wel bereid tot een 'action parallèle', maar niet tot een 'action commune' , 

zo liet Moresco de vertegenwoordigers van de andere kleine landen weten.78 

Tijdens de tweede bijeenkomst van de kleine staten presenteerden de Tsjechoslo-

waak Benes en de Spanjaard Salvador de Madariaga een ontwerp voor een vrij 

scherpe resolutie, waarin werd opgemerkt dat Japan Artikel 10 van het Volken

bondsverdrag had geschonden. Moresco had zelf na overleg met Pelt en De Kat 

Angelino een ontwerp-resolutie opgesteld, waarin niet veel meer werd gezegd dan 

dat in afwachting van de regeling van het geschil, de leden van de Volkenbond 

moesten afzien van het erkennen van Mantsjoekwo. Voor de verzoeningspoging 

krachtens Artikel 15.3 zou een commissie moeten worden ingesteld, bestaande uit 

vertegenwoordigers van de twee partijen en een aantal andere personen die door 

Japan en China moesten worden aangewezen. Met het oog op de houding van de 

andere kleine staten bracht Moresco zijn voorstel niet ter tafel. Hij sloot zich slechts 

aan bij de wens van de Zwitser Max Huber om uitspraken over gelijk en ongelijk 

in het Chinees-Japanse geschil zoveel mogelijk te vermijden. Volgens Moresco 

mocht niet worden vooruitgelopen op de toepassing van Artikel 15.4. Verder moest 

worden vermeden dat de te ondernemen verzoeningspoging bij voorbaat zou wor

den gefrustreerd.79 

Moresco kwam op 7 december in de vergadering aan het woord.8° De Neder

landse afgevaardigde stelde vast dat het Lytton Rapport een onpartijdig verslag van 
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een uiterst gecompliceerde situatie vormde. Hij wees erop dat de partij die mis

schien oorspronkelijk in haar recht had gestaan (lees: Japan), zich in de positie van 

overtreder van het recht had gemanoeuvreerd door van dat recht misbruik te ma

ken. Nederland wilde nog geen uitspraak doen over de meest controversiële vragen, 

bijvoorbeeld of Japan uit zelfverdediging had gehandeld en of de boycot van Japan

se producten een legitiem wapen was. Het belangrijkste was dat de Volkenbond zou 

proberen via Artikel 15.3 een vreedzame oplossing voor het Chinees-Japanse geschil 

te vinden, aldus Moresco. De Commissie van Negentien was wat dit betreft het 

aangewezen orgaan, tenminste indien de twee grote niet-leden van de Volkenbond 

die betrokken waren bij de zaken van het Verre Oosten, in deze commissie verte

genwoordigd zouden zijn.81 In ieder geval diende het Lytton Rapport de basis voor 

verdere onderhandelingen te vormen. Verder zou moeten worden vastgesteld dat 

geen enkel lid van de Volkenbond Mantsjoekwo zou mogen erkennen. 

Het betoog van Moresco was nogal voorzichtig en formeel; zo deed hij, in tegen

stelling tot sommige andere sprekers, geen uitspraak over de vraag of het ontstaan 

van Mantsjoekwo zonder het ingrijpen van Japan ook mogelijk zou zijn geweest. 

Evenmin sprak hij zich uit over de vraag welk van de twee partijen nu eigenlijk 

schuld had aan de situatie in het Verre Oosten. Moresco rapporteerde Beelaerts dat 

hij, na de debatten in het plenum te hebben aangehoord, had besloten zelf geen 

uitvoerige rede te houden, omdat hij niets had toe te voegen aan hetgeen de andere 

afgevaardigden hadden gezegd. Moresco had zich naar eigen zeggen niet achter de 

inhoud van de felle redevoeringen van Benes en De Madariaga kunnen scharen, 

maar hij had deze evenmin kunnen bestrijden zonder een onjuiste indruk van de 

Nederlandse gezindheid te wekken.82 

Tijdens de zitting van de Algemene Vergadering werd duidelijk dat er een grote 

kloof bestond tussen de opvattingen van een aantal kleine mogendheden enerzijds 

en die van de grote lidstaten én Nederland anderzijds. Sommige van de kleine 

mogendheden hielden er uitgesproken opvattingen op na. Hun voornaamste doel 

was te voorkomen, dat de Volkenbond de annexatie door een grote mogendheid van 

een deel van het grondgebied van een zwakkere mogendheid zonder meer over zijn 

kant zou laten gaan. Zou dit wel gebeuren, dan zou er een belangrijk precedent zijn 

geschapen.83 Benes bijvoorbeeld merkte op dat Japan zijn grieven jegens China aan 

de Volkenbond had moeten voorleggen. Het creëren van een 'onafhankelijke' staat 

op het grondgebied van een andere mogendheid vormde een grove schending van 

Artikel 10. De Volkenbond zou niet kunnen tornen aan zijn eigen principes, want 

dit zou zijn ondergang betekenen. De opmerkingen van de Brit Simon droegen een 

heel wat minder principieel karakter. Hij refereerde met enige nadruk aan de pas

sages in het Lytton Rapport waarin werd gewezen op het bijzonder gecompliceerde 

karakter van het Chinees-Japanse conflict. Bovendien merkte Simon op dat in het 

rapport de beschuldigende vinger naar zowel China als Japan werd gewezen. Ook 

was een terugkeer naar de status quo ante onmogelijk, aangezien deze situatie juist 

de oorzaak van het conflict was geweest. Simon wenste naar eigen zeggen vast te 

houden aan de principes van de Volkenbond, maar wilde ook de realiteit niet uit het 
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oog verliezen. Deleden van de Volkenbond schoten volgens Simon niet veel op met 

het op superieure toon veroordelen van andere lidstaten; zij zouden er beter aan 

doen in een sfeer van kameraadschap verzoening russen de staten te bevorderen. 

De Japanse afgevaardigde Yosuke Matsuoka merkte na de rede van Simon op, dat 

deze in keurig Engels in een half uur gezegd had wat hijzelf al tien dagen in zijn 

eigen slechte Engels had geprobeerd uit te leggen. 

Op 8 december dienden Spanje, Ierland, Zweden enTsjechoslowakije een reso

lutie in, volgens welke de Algemene Vergadering zou vaststellen dat de militaire 

bezetting van Mantsjoerije niet als een maatregel van wettige zelfverdediging viel 

te beschouwen. Verder zou de Algemene Vergadering de mening moeten uitspre

ken dat het nieuwe regime in Mantsjoerije tot stand was gebracht door de aanwe

zigheid van Japanse troepen. Onder dreigementen van Japan en onder zware druk 

van de grote mogendheden werd dit ontwerp ingetrokken. De vergadering aan

vaardde vervolgens een resolutie, waarin de Commissie van Negentien werd ge

vraagd het Lytton Rapport te bestuderen en voorstellen voor de oplossing van het 

geschil te doen. 

Niet alleen in Genève, maar ook daarbuiten werd er naar een oplossing voor het 

Chinees-Japanse geschil gezocht. Begin januari 1933 circuleerde op het Nederland

se ministerie van Buitenlandse Zaken een nota van de hand van De Kat Angelino. 

In deze nota werd een groots opgezet plan ontvouwd om de moeilijkheden tussen 

China en Japan op te lossen. 4 De Kat Angelino borduurde deels voort op de con

clusies van het eerste hoofdstuk van het Lytton Rapport. Hij constateerde dat China 

buitenlandse hulp nodig had om de kloof te overbruggen die gaapte tussen zijn 

aspiraties enerzijds en zijn capaciteiten anderzijds. Zou China deze hulp niet krij

gen, dan dreigde oorlog met en over dat land. De kwestie-Mantsjoerije vormde 

slechts één aspect van het Chinese vraagstuk. De wederopbouw van China was het 

belangrijkste probleem in het Verre Oosten dat met behulp van de Volkenbond 

moest worden opgelost. Zou China worden heropgebouwd, dan zou dat tot het 

einde van de burgeroorlog leiden. Ook zou het communistische gevaar kunnen 

worden bezworen. De verdragsmogendheden zouden zelfs een begin kunnen ma

ken met het opgeven van hun exterritoriale rechten. 

De Kat Angelino meende dat een verzoening tussen Japan en China alleen mo

gelijk was indien de wederopbouw van laatstgenoemd land zou worden gecombi

neerd met de reïntegratie van Mantsjoerije in het Chinese staatsbestel. Er zou vol

gens hem een onderscheid moeten worden gemaakt tussen de onmiddellijke beves

tiging van de soevereiniteit van China over Mantsjoerije enerzijds en het daadwer

kelijk herstel van het Chinese gezag over dit gebied anderzijds. Dit laatste zou pas 

kunnen gebeuren indien er vooruitgang was geboekt met de wederopbouw van 

China. Het feit dat het daadwerkelijke gezag over Mantsjoerije pas na verloop van 

tijd aan China zou worden overgedragen, viel volgens De Kat Angelino te rechtvaar

digen met het oog op de situatie in China. Dit land zou echter de soevereiniteit over 

Mantsjoerije behouden. Met deze oplossing zou niet alleen aan de verlangens van 
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China betreffende de niet-erkenning van Mants joekwo tegemoet worden gekomen, 

maar zouden ook de principes van het volkenrecht overeind blijven. De Kat Angeli-

no nam trouwens niet alle aanbevelingen van het Lytton Rapport over. Zo merkte 

hij op dat, indien de wederopbouw van China redelijk succesvol zou verlopen, er 

geen enkele reden was Mantsjoerije een grote mate van autonomie te verlenen, 

zoals in het rapport was aanbevolen. 

De Kat Angelino betoogde dat zijn plan niet alleen voordelen voor China had, 

maar ook de belangen van Japan diende. Hierbij maakte hij handig gebruik van de 

argumenten waarmee Japan zijn militaire optreden had gerechtvaardigd. Volgens 

De Kat Angelino was het ook voor Japan gunstig dat er een verband werd gelegd 

tussen de pacificatie en de wederopbouw van China enerzijds en het herstel van het 

gezag van Nanking over Mantsjoerije anderzijds. Japan beweerde immers de bevol

king van Mantsjoerije te willen redden van despotisme en een morele verplichting 

te hebben een terugkeer van het oude, corrupte bestuur te voorkomen. Het plan 

van De Kat Angelino voorzag ook in Japanse deelname aan de wederopbouw van 

China. Wel zou Japan de Chinese soevereiniteit over Mantsjoerije dienen te erken

nen en dus afstand moeten nemen van Mantsjoekwo. Zou Japan dit weigeren, dan 

waren volgens De Kat Angelino de mogelijkheden van de Volkenbond uitgeput om 

een vreedzame oplossing van het vraagstuk tot stand te brengen. Een eventueel 

optreden van de volkerenorganisatie tegen Japan zou dan de morele steun van de 

wereld verwerven: 'Japan would forfeit the sympathy ofthose who so far have sha

red some of her reasonable objections to the solutions suggested. 5 

De Kat Angelino betoogde dat het doel van zijn plan de pacificatie, eenmaking 

en wederopbouw van China was; dit alles zou door de Volkenbond moeten worden 

georganiseerd en onder de supervisie van deze organisatie moeten plaatsvinden. 

Het gezag van de centrale Chinese regering zou door iedereen moeten worden 

erkend. Het plan voorzag in de aanleg van spoor- en landwegen, in internationale 

leningen onder auspiciën van de Volkenbond en onder garantie van de mogendhe

den, in supervisie van de Volkenbond op de besteding van deze gelden en in het 

ontmantelen van de legertjes van de lokale krijgsheren. Zou de wederopbouw van 

China eenmaal goed op gang zijn gekomen, dan zouden de Chinezen haar zelf ter 

hand moeten nemen. De financiële hulp van de internationale gemeenschap aan 

China was vooral bedoeld als een psychologisch steuntje in de rug. Aldus zou het 

vertrouwen van China in samenwerking met het Westen langzamerhand kunnen 

groeien en zou het gevaar verdwijnen, dat de Chinese intelligentsia in haar wan

hoop haar toevlucht zou zoeken tot het communisme. Zou Japan het plan aanvaar

den, dan zou dit betekenen dat het geschil aangaande Mantsjoerije in principe was 

opgelost, omdat het de bevestiging van de Chinese soevereiniteit over dit gebied 

inhield. Zou China hetzelfde doen, dan zou er een einde komen aan de boycot en 

aan de guerilla in Mantsjoerije. De Japanse troepen zouden zich kunnen terugtrek

ken in de zone rond de ZM s en door buitenlandse bewakers kunnen worden vervan

gen. 

Pelt schreef De Kat Angelino dat hij diens plan aan F.P.Walters, de kabinetschef 

118 



van Drummond, had voorgelegd. Walters vond het weliswaar een uitstekend plan, 

maar hij had weinig hoop dat de Japanners het zouden aanvaarden. Evenmin had 

hij er veel vertrouwen in dat de grote mogendheden bereid zouden zijn aan een 

dergelijk groots opgezet plan mee te werken. Sir John Pratt, de - in de woorden van 

Pelt - 'donkergetinte' adviseur van het Foreign Office voor het Verre Oosten, had 

zich volgens Walters geschokt getoond.86 Het leggen van een verband tussen het 

Mantsjoerijse geschil enerzijds en de wederopbouw van China anderzijds, zou in 

dat land een dusdanige storm van verontwaardiging doen opwaaien dat iedere 

samenwerking tussen Nanking en de Volkenbond onmogelijk zou worden, aldus 

Pratt. Pelt was het daar niet mee eens. Volgens hem zou de samenwerking tussen 

China en de Volkenbond juist in gevaar worden gebracht indien de volkerenorgani

satie haar pogingen zou staken China en Japan met elkaar te verzoenen. Een rap

portvan de Algemene Vergadering waarin China gelijk zou krijgen, zou de Chinese 

eigenliefde misschien strelen. Wanneer echter duidelijk zou worden dat de Volken

bond niet in staat was de Japanners uit Mantsjoerije te verjagen, zou in China de 

teleurstelling des te groter zijn. 

Ook andere medewerkers van het Secretariaat met wie Pelt had gesproken, had

den zich tegen het plan van De Kat Angelino gekeerd.87 De Pool L.W. Rajchman, 

het hoofd van de afdeling van het Secretariaat die zich bezighield met medische 

aangelegenheden, koesterde uitgesproken principiële bezwaren tegen de voorstel

len. Volgens hem zou het leggen van een verband tussen Mantsjoerijse vraagstuk 

enerzijds en de wederopbouw van China anderzijds een aantasting van de beginse

len van de Volkenbond betekenen. Rajchman was van mening dat de Volkenbond 

zich uiteindelijk wel aan de zijde van China zou moeten scharen; hij geloofde zelfs 

dat ingrijpen krachtens Artikel 16 niet geheel en al was uitgesloten. 'Onnoodig te 

zeggen dat dit in mijn oogen een hoogst gevaarlijke en speculatieve politiek is, die 

ons allen duur kan komen te staan en waar niemand beter van wordt', schreef Pelt 

aan De Kat Angelino. Het was in deze omstandigheden onverantwoord alle hoop 

op een gematigde politiek op te geven; Pelt zou zich dan ook voor het plan blijven 

inzetten.88 

De gedachte van De Kat Angelino een verbinding te leggen tussen de wederop

bouw van China - waarbij dit land tijdelijk onder internationale curatele zou wor

den geplaatst - en de oplossing van het Mantsjoerijse vraagstuk stuitte dus op be

zwaren van zowel praktische als principiële aard. Pratt zou het Foreign Office schrij

ven, dat het plan hem deed denken aan de gedachten 'put forward from time to 

time by the extreme die-hard element among the club-bar politicians of Sjang

hai'.89 Den Haag had zich, voor zover bekend, niet officieel achter het plan van De 

Kat Angelino geschaard. Wel was François, het hoofd van de afdeling Volkenbonds

zaken, geïnteresseerd in de reacties op het plan; Pelt had hem dan ook een afschrift 

van zijn brief aan De Kat Angelino gezonden. Uiteindelijk zou er van de denkbeel

den van De Kat Angelino niets terecht komen. 
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Japan verlaat de Volkenbond 

Zoals gezegd had de Commissie van Negentien van de Algemene Vergadering de 
opdracht gekregen China en Japan nader tot elkaar te brengen. Begin januari 1933 
werd duidelijk dat deze pogingen tot mislukking waren gedoemd. Pelt was zeer 
teleurgesteld over deze gang van zaken. Niemand was er immers bij gebaat als de 
Volkenbond niet in staat zou zijn een definitieve oplossing voor het Chinees-Japan-
se geschil te vinden. De Volkenbond zou in dat geval hoogstens zijn morele prestige 
hebben gered. China zou in het gelijk worden gesteld, maar zou op materieel ge
bied in een onmogelijke situatie blijven verkeren. Japan van zijn kant zou Mant-
sjoerije in zijn greep houden, maar het zou met grote interne en externe moeilijk
heden te kampen krijgen. Bovendien zouden de Japanners de sympathie verliezen 
waarop zij lange tijd had kunnen rekenen.90 Pelt beschouwde het Chinees-Japanse 
conflict als 'een ware nachtmerrie'; in de toekomst zouden er grote moeilijkheden 
uit voort kunnen vloeien. Desondanks leek hij in de ongunstige situatie te berusten. 
Het was misschien wel te veel gevraagd van de Volkenbond te verlangen dat deze 
een daadwerkelijke bijdrage aan de oplossing van het Chinees-Japanse vraagstuk 
kon leveren. 'Perhaps we ought to be satisfied for the time being to get the whole 
world morally united on this issue in favor of the new principles of International 
Law (...)', aldus Pelt.9' 

In februari 1933 concludeerde de Commissie van Negentien dat haar verzoe

ningspogingen waren mislukt. Op 17 februari publiceerde zij haar rapport. In dit 

stuk werden de eerste acht hoofdstukken van het Lytton Rapport overgenomen. 

Verder werd de bewering van Japan dat zijn optreden in Mantsjoerije een daad van 

wettige zelfverdediging was door de Commissie van Negentien verworpen. Ook 

werd vastgesteld dat de oprichting van Mantsjoekwo niet als het resultaat van een 

spontane onafhankelijkheidsbeweging kon worden aangemerkt.92 In feite hield dit 

rapport een voorzichtige en indirecte veroordeling van Japan in: de Commissie van 

Negentien erkende dat Japan een deel van China had aangevallen, bezet en met 

geweld van de rest van het land had losgescheurd. Er werd echter niet met zo veel 

woorden gezegd dat Japan het Volkenbondsverdrag had geschonden. 

Op 21 februari 1933 kwam de Algemene Vergadering bijeen om het rapport van 

de Commissie van Negentien te behandelen. Behalve de vertegenwoordigers van 

China en Japan zelf namen alleen afgevaardigden van Venezuela, Litouwen en 

Canada het woord. Vervolgens werd het rapport in stemming gebracht. Tweeënveer

tig lidstaten stemden voor aanvaarding ervan; alleen Japan stemde tegen, terwijl 

Siam zich van stemming onthield. Vervolgens verliet de Japanse delegatie demon

stratief de Algemene Vergadering. Op 27 maart zou Japan laten weten dat het zijn 

lidmaatschap van de Volkenbond opzegde. Twee maanden later sloten China en 

Japan de wapenstilstand vanTangku. 

De Volkenbond was er niet in geslaagd een schending van de territoriale integri

teit van één van de lidstaten te voorkomen, hetgeen een forse aantasting van het 

prestige van de volkerenorganisatie betekende. Toch was Pelt niet over de gehele 



linie pessimistisch. Het feit dat de mogendheden vrijwel niets hadden gedaan om 

China te helpen was volgens hem vooral een gevolg van de economische crisis die 

de wereld teisterde. Pelt was echter van mening dat de bereidheid van de mogend

heden in het Verre Oosten te interveniëren zou toenemen indien Japan verder in 

China zou oprukken. Op de lange termijn zou Japan het onderspit moeten delven 

of in ieder geval gedwongen worden een aanzienlijk deel van zijn buit op te geven. 

Pelt geloofde zelfs dat de Volkenbond op juridisch en moreel gebied terreinwinst 

had geboekt. 'We have a proverb in the Dutch language saying that 'the mills of the 

gods grind slowly, but they grind exceedingly small'. I would not be astonished if 

in the long run the same could be said of the League', aldus Pelt in een brief aan 

Dorfman.93 

De Volkenbond had bij de behandeling van het Chinees-Japanse geschil geen ge

bruik gemaakt van de bepalingen van Artikel 16. De vrijzinnig-democraat Van Emb-

den betoogde in maart 1933 tijdens de behandeling van de begroting van Buiten

landse Zaken in de Eerste Kamer, dat de Volkenbond nog steeds in staat was actief 

tegen Japan op te treden. Volgens hem had de Volkenbond met zijn machteloze en 

aarzelende houding grote schade toegebracht aan zijn morele autoriteit. Had de 

volkerenorganisatie van begin af aan een meer resolute positie ingenomen, dan zou 

er volgens Van Embden een kans zijn geweest het kwaad in de kiem te smoren. De 

vrijzinnig-democraat meende echter dat het nog niet te laat was om Japan sancties 

op te leggen. Hiermee doelde hij op economische en politieke sancties, niet op 

militaire. Van Embden was het eens met Beelaerts, die zijn verbazing had uitge

sproken over de luchthartigheid waarmee sommige kamerleden ervoor gepleit 

hadden, dat de kleine landen het voortouw zouden nemen bij het opleggen van 

economische sancties aan Japan. De vrijzinnig-democraat geloofde dat een volledi

ge economische boycot van Japan ook helemaal niet nodig was. Wel zou de Volken

bond tot partiële sancties kunnen besluiten. Van Embden dacht hierbij in de eerste 

plaats aan een verbod op de levering van grondstoffen, dus niet van voedsel, want 

dat zou tot uithongering van de Japanse bevolking leiden. Verder suggereerde hij 

dat het de leden van de Volkenbond verboden zou moeten worden wapens aan 

Japan te leveren. Daarnaast zou het nemen van financiële sancties in overweging 

moeten worden genomen. Verder zouden de leden van de Volkenbond de post- en 

telegraafverbindingen met Japan dienen te verbreken. Van Embden wees ook op de 

mogelijkheid van diplomatieke sancties.94 

Beelaerts verkeerde tijdens de behandeling van de begroting in de Eerste Kamer 

in een bijzonder zwartgallige stemming. Refererend aan het economisch protectio

nisme waartoe de meeste staten hun toevlucht hadden genomen, klaagde de minis

ter over de 'geest van verdwazing' die over de volken was gekomen. Deze verdwa

zing belette de volken in te zien waar hun werkelijke belangen lagen, en deed hen 

afgaan op dwaallichten die hen alleen maar dieper in het moeras zouden lokken. 

De volken hadden geen oog voor hun toenemende onderlinge verwevenheid op 

economisch gebied. In plaats daarvan gaven zij zich over aan kortzichtig nationalis-



me en hoopten zij de eigen welvaart te kunnen opbouwen op de puinhopen van die 

van anderen. Op politiek gebied waren de omstandigheden volgens Beelaerts al niet 

veel beter. Steeds meer volken gingen over tot eigenrichting en wapengeweld in 

plaats van hun geschillen op vreedzame wijze te beslechten. Dit was een uiting van 

de geest van anarchie die alle geestelijke en maatschappelijke verworvenheden 

dreigde te vernietigen. D e Volkenbond probeerde tevergeefs het gevaar te bezweren. 

Het gezag van de organisatie lag volgens de minister echter vooral op het morele 

vlak. Beelaerts betwijfelde openlijk of de bepalingen van Artikel 16 ooit in de prak

tijk zouden kunnen worden toegepast. Toepassing van dit artikel leek op zichzelf 

al onwaarschijnlijk aangezien de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie geen lid van 

de organisatie waren. 'Maar verder schijnt mij de bepaling te radicaal, te straf, om 

practisch te kunnen worden toegepast. Het afbreken van alle handels- of financiee-

le betrekkingen en het verbod van alle betrekkingen met de burgers van een bepaal

den Staat gaat zóó ver en zou aan de Staten, die daartoe overgingen, zooveel nadeel 

kunnen berokkenen, dat deze zich wel tweemaal zullen bedenken, vóórdat zij deze 

sanctie in werking zouden brengen', aldus Beelaerts. 

Na deze algemene opmerkingen ging de minister nader in op het betoog van 

Van Embden. Diens idee verdiende volgens Beelaerts ernstige overweging. De 

gedachte een partiële financieel-economische sanctie toe te passen wees de weg 

naar een daadwerkelijke pressie. Het succes van een dergelijke actie hing echter af 

van de staten die ook bij militaire sancties het voortouw zouden moeten nemen. 

Deze staten zouden volgens Beelaerts niet geneigd zijn deel te nemen aan economi

sche sancties, zelfs niet indien deze een beperkt karakter droegen. Bovendien zou

den ook 'vreedzame' sancties de getroffen staat kunnen prikkelen, en kunnen lei

den tot consequenties die voor het herstel van de vrede allerminst bevorderlijk 

zouden zijn. Men moest volgens Beelaerts aanvaarden dat de Volkenbond niet altijd 

in staat zou zijn de naleving van zijn besluiten af te dwingen. Het morele gezag van 

de Volkenbond zou daar echter niet onder lijden, indien de volkerenorganisatie 

desondanks de moed zou hebben voor haar beginselen op te komen. Het was vol

gens de minister gemakkelijk de Volkenbond op zijn tekortkomingen aan te vallen, 

maar uiteindelijk moest men deze toch op het conto van de lidstaten zelf schrij

ven.9 95 

Japan had voor het oog van de wereld de territoriale integriteit van een andere lid

staat van de Volkenbond geschonden, zonder dat de overige mogendheden zich 

hiertegen hadden verzet. De vraag was wat dit betekende voor de betrekkingen 

tussen Nederland en Japan en de positie van Nederlands-Indië. Aanvankelijk was 

in Nederland de vrees voor Japan nog gering. Hier en daar bestond zelfs de opvat

ting dat het Japanse optreden in Mantsjoerije voor Nederland alleen maar gunstig 

was. In november 1932 deelde Beelaerts Heldring mee, dat hij niet ongerust was 

over de plannen van Japan ten aanzien van Nederlands-Indië. 'Hij geeft toe, dat zij 

[de Japanners] in een amokstemming verkeeren, maar gelooft, dat zij zich in Mant

sjoerije zullen vastwerken, waardoor zij voorloopig geen gelegenheid zullen hebben 



zich naar het Zuiden uit te breiden', zo noteerde Heldring. Bovendien bevonden 

de Japanse financiën zich in een deplorabele toestand.96 

Intussen vielen in Japan steeds meer pan-Aziatische geluiden te vernemen. Zo 

pleitte Araki Sadao, de Japanse minister van Oorlog, er in augustus 1932 voor dat 

er in het Verre Oosten een paxjaponica zou worden gevestigd. Pabst waarschuwde 

dat dit streven ook voor Nederlands-Indië een bedreiging zou kunnen vormen.97 

Op 8 februari 1933 stuurde hij een alarmerend telegram aan Den Haag, waarin hij 

waarschuwde voor een mogelijke Japanse aanval op de bezittingen van de Westerse 

staten indien er in Genève zou worden besloten sancties tegen Japan toe te passen. 

Met een dergelijke aanval zou Japan de toevoer van grondstoffen willen verzekeren; 

wat Nederlands-Indië betrof had Japan uiteraard vooral belang bij een ongestoorde 

toevoer van stookolie.98 Jhr. B.C. de Jonge, de gouverneur-generaal van Nederlands-

Indië, deelde de zorgen van Pabst. Hij achtte een daad van agressie van één of 

andere brutale Japanse commandant, die vervolgens door Tokio niet gedesavoueerd 

zou worden, niet uitgesloten. Dit was op zichzelf geen vreemde gedachte: tenslotte 

had een dergelijk incident zich eerder in Sjanghai voorgedaan. Beelaerts daarente

gen achtte een Japanse aanval niet waarschijnlijk, maar meende desondanks dat er 

in ieder geval voorzorgsmaatregelen moesten worden genomen. De Indische rege

ring besloot vervolgens tot een buitengewone oproeping van militairen, die duurde 

van 28 februari tot 4 juli 1933. Verder werden de oliehavens op Borneo permanent 

versterkt: er werd artillerie opgesteld terwijl er bedieningsmanschappen en infante

rie werden gelegerd. Ook de havens van Soerabaja enTandjong Priok werden bevei

ligd.99 

Op 27 februari kondigde Simon in het Lagerhuis een tijdelijk verbod af wapens 

naar zowel China als Japan te exporteren. Dit embargo was vooral bedoeld als een 

symbolisch gebaar naar de Britse publieke opinie, die teleurgesteld was over het 

onvermogen van de Volkenbond een einde te maken aan de Japanse agressie. Ne

derland was, evenals een aantal andere mogendheden, van tevoren benaderd met 

de vraag of het bereid was het Britse voorbeeld te volgen. Op 24 februari had Bee

laerts een gesprek met Patteson, de Britse vertegenwoordiger bij de Volkenbond. 

Beelaerts deelde de Brit mee dat de Nederlandse regering bereid was deel te nemen 

aan een verbod van export van wapens en oorlogsmateriaal naar Japan en China. 

Hij waarschuwde echter tegen een verbod op de export van olie naar Japan; in ieder 

geval zou Nederland niet bereid zijn Japan een dergelijk embargo op te leggen.100 

Vermoedelijk waren het de alarmerende berichten van Pabst die Beelaerts tot deze 

gereserveerde houding hadden aangezet. De gezant was ook na zijn telegram van 

8 februari blijven waarschuwen voor een mogelijke Japanse verrassingsaanval op 

de oliehavens van Borneo indien de Volkenbond Japan sancties zou opleggen. '° ' De 

Britse regering overigens zag het zinloze van haar optreden, dat China meer kwaad 

deed dan Japan, al snel in; op 13 maart werd het verbod wapens naar China en 

Japan te exporteren weer herroepen. 

Na de wapenstilstand van Tangku nam in zowel Nederland als Nederlands-Indië 

het wantrouwen ten aanzien van Japan toe. Minister van Koloniën Simon de Graaff 
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schreef De Jonge in april 1933 dat hij zich afvroeg of, met alle voordelen die Japan 

uit een ander oogpunt in het oosten van Azië bood, Nederland binnen enkele jaren 

niet met hoogst ongewenste begeerten van Japanse zijde zou worden geconfron

teerd. 'Japan is een duistere macht, die zich maar al te zeer bewust is van de zwak

heid van de westersche mogendheden in Azië, wanneer het daar ernst gaat worden. 

De dwaze actie van de Volkenbond heeft de ontknooping nog verhaast."02 

In zowel Nederland als Nederlands-Indië rees in de loop van 1933 het verzet 

tegen de economische expansie van Japan in de kolonie. De bezwaren hiertegen 

waren niet alleen van economische, maar ook van politieke aard. Legercomman

dant J.C. Koster meende dat het verlangen van Japan economische steunpunten in 

Nederlands-Indië te verwerven moest worden gezien tegen de achtergrond van het 

Japanse streven naar hegemonie in Oost-Azië. In geval van een opstand in Neder

lands-Indië zou Japan weleens kunnen ingrijpen, hierbij gebruik makend van het 

argument dat zijn belangen op het spel stonden. 'De z.g. bandietenbestrijding in 

Mantsjoerije moge hier als waarschuwend voorbeeld dienen', aldus Koster.103 De 

zorgen over de gevolgen die de vreedzame penetratie van Japan in Nederlands-

Indië met zich mee zou kunnen brengen, leidden er uiteindelijk toe dat Nederland 

de vrijhandelspolitiek opgaf en overging tot een actief beleid om Japan van de Indi

sche markt te verdrijven. 

Het Japanse gevaar werd zoals gezegd niet door iedereen even urgent geacht. 

Heldring bijvoorbeeld meende dat het 'Chinese gevaar' vooralsnog groter zou blij

ven dan het Japanse. 'Een inwendig verdeeld China is (...) voor Europa een voor

deel, en hoe weinig het Japansche imperialisme lof verdient, practisch gezien heeft 

het de goede zijde van China klein te houden', zo schreef hij in zijn dagboek.104 

Omdat de voornaamste Nederlandse beleidsmakers over het algemeen eveneens 

van mening waren dat er nog geen onmiddellijk militair gevaar van de zijde van 

Japan dreigde, ging de regering door met het snijden in de Indische defensiebegro

ting. Werd er in 193 o ongeveer honderd miljoen voor leger en marine uitgetrokken, 

in 1935 was dit verdrag tot de helft gereduceerd. Nog in maart 1934 werd op het 

ministerie van Koloniën beweerd dat Nederland zich niet op sleeptouw mocht laten 

nemen door de 'verdwaasde bewapeningswedloop' in het gebied rond de Grote 

Oceaan. Pas in 1936 kwam er een duidelijk keerpunt in het defensiebeleid.105 

Slotbeschouwing 

In het begin van de jaren dertig leek het erop alsof het failliet van de Volkenbond 

voor de deur stond. Zowel de Ontwapeningsconferentie als de Economische We

reldconferentie liep op een vrijwel volledige mislukking uit. Bovendien slaagde de 

Volkenbond er niet in de schending van de territoriale integriteit van China, die het 

gevolg was van het optreden van Japan, terug te draaien. 

In de ogen van de Nederlandse vooruitgangsdenkers was het Japanse optreden 

124 



een anachronisme. Het voeren van oorlog om grondstoffen te verwerven was ach

terhaald; uiteindelijk zouden de Japanners zich hiermee in hun eigen vingers snij

den, aangezien alle staten van elkaar afhankelijk waren. Toch bestond er ook in 

Nederland begrip voor het Japanse optreden. Vooral in ultra-rechtse kringen ging 

dit begrip vaak over in regelrechte waardering. Japan schiep orde in de Chinese 

chaos en trad op tegen ook voor de Nederlandse belangen schadelijke verschijnse

len als communisme en nationalisme, zo meenden sommigen.106 Liberalen als 

Heldring en sommige ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken 

waren het hier deels mee eens. Jhr. P.D.E. Teixeira de Mattos, voormalig zaakgelas

tigde te Tokio, zei begin 1933 tijdens een lezing op Buitenlandse Zaken, dat hij veel 

voelde voor de uitspraak 'they [de Japanners] have no right but they are right'.107 

Daarnaast geloofden sommigen dat het Japanse avontuur op het vasteland van Azië 

een 'gelukkige afleiding' vormde voor eventuele expansie naar het zuiden. Volgens 

het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van het ministerie van Buitenlandse 

Zaken, W.C. Beucker Andreae, was Mantsjoekwo een voor de belangen van Neder

land niet ongewenst 'débouché' voor de energie voor Japan.108 

Cynische (of 'realistische'?) opvattingen als die van Teixeira de Mattos en Beuc

ker Andreae stuitten in Nederland ook op kritiek. Volgens velen had Japan niet zijn 

toevlucht tot geweld mogen nemen om zijn verlangens te bevredigen, zelfs als 

sommige van deze verlangens begrijpelijk en billijk waren. Japan had er beter aan 

gedaan naar de Volkenbond te stappen.109 Maar zelfs degenen die het Japanse op

treden afkeurden waren over het algemeen van mening dat sancties tegen Japan uit 

den boze waren. Ook toen langzamerhand duidelijk werd dat Japan er niet slechts 

op uit was orde in Mantsjoerije te scheppen, maar van plan was van dit gebied een 

exclusieve economische zone te maken, meenden velen dat het land na verloop van 

tijd zelf wel zou inzien dat zijn militaire actie contraproductief werkte. 

Het Westen verlangde van de Chinese regering dat zij hervormingen zou door

voeren, die ertoe zouden moeten leiden dat China - net als Japan - een liberale, 

kapitalistische en pro-Westerse staat zou worden."0 China zou met Westerse hulp 

in de 'beschaafde' wereld moeten worden geïntegreerd, zodat het communisme en 

het nationalisme het gras voor de voeten zou worden weggemaaid. Ook Japan zou 

bij de wederopbouw van China betrokken moeten worden. Dergelijke opvattingen 

vormden de basis van zowel het rapport van de Lytton Commissie als het plan van 

De Kat Angelino. De voorstanders van dergelijke ideeën zagen blijkbaar niet in dat 

de chauvinisten in Japan de chaos in China slechts als rechtvaardiging gebruikten 

voor wat in werkelijkheid een 'ouderwetse' veroveringsoorlog was. 

Nederland beschouwde zichzelf als een expert inzake het Verre Oosten. Volgens 

veel Nederlanders weken de omstandigheden in dat gebied zodanig af van die in 

het Westen, dat men bij de oplossing van het Chinees-Japanse geschil geen Wester

se maatstaven kon aanleggen. Dit standpunt was echter in strijd met de wens Japan 

en China in de Westerse, kapitalistische en liberale wereldorde te integreren. Bo

vendien werd Japan vóór september 1931 al als een pro-Westers land beschouwd, 

zodat men juist van de Japanners zou kunnen eisen dat zij de Westerse maatstaven 
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in acht zouden nemen. Van China werd verlangd dat het zich in de toekomst even

eens aan Westerse normen zou conformeren. Het feit dat het Westen door de vin

gers zag dat een deel van het Chinese grondgebied tot een Japanse vazalstaat werd 

omgevormd, zou voor de Chinezen ongetwijfeld geen stimulans zijn Westerse 

normen en ideeën over te nemen. Daarnaast waren het volkenrecht in het alge

meen en de Volkenbond in het bijzonder gefundeerd op principes die geacht wer

den een universele strekking te hebben. Eén van die principes was dat van de gelijk

waardigheid van de lidstaten van de Volkenbond. Vooral veel kleine staten legden 

de nadruk op het principe 'gelijke monniken, gelijke kappen': de Japanse agressie 

in China mocht niet als een bijzonder geval worden behandeld. In Nederland werd 

deze principiële houding echter bekritiseerd. Beelaerts merkte bijvoorbeeld eens 

op dat de Volkenbond 'had not had sufficient regard to the susceptibilities of the 

Japanese'. In november 1931 zei hij tegen de Amerikaanse gezant in Den Haag, L.S. 

Swenson, dat de Japanners 'een trots ras' vormden; het Japanse volk moest dan ook 

iedere gelegenheid worden geboden zijn gezicht te redden.1" 

Het officiële Nederlandse beleid ten aanzien van de crisis in het Verre Oosten 

van 1931-1933 droeg in feite een praktisch, voorzichtig, passief, pragmatisch en niet 

al te principieel karakter.112 Het grote dilemma voor Nederland was natuurlijk dat 

het enerzijds een oorlog in het Verre Oosten wilde vermijden, maar anderzijds ook 

het prestige van de Volkenbond gehandhaafd wilde zien. Beelaerts koesterde de 

gedachte dat de taak van de Volkenbond was zachte drang op beide partijen uit te 

oefenen, om hen ertoe te bewegen hun conflict op vreedzame wijze te beslechten. 

Het Lytton Rapport zou moeten dienen als basis van dit overleg, dat onder auspici

ën van de Volkenbond en met medewerking van de Verenigde Staten zou moeten 

plaatsvinden. Beelaerts was niet bereid in het openbaar een onomwonden oordeel 

uit te spreken over de vraag welke partij schuldig was aan het uitbreken van het 

Chinees-Japanse 'geschil'. Nederland schaarde zich dus niet ronduit achter China; 

los van de opvattingen die in Nederland ten aanzien van dat land heersten zou dat 

ook moeilijk zijn geweest, aangezien de Volkenbond Japan nooit expliciet tot agres

sor heeft verklaard. Aan sancties om Japan te dwingen zich aan de uitspraken van 

de Volkenbond te houden viel alleen al daarom nauwelijks te denken. Volgens Bee

laerts en Pelt was de Volkenbond er in ieder geval in geslaagd zijn morele gezag te 

handhaven, aangezien de volkerenorganisatie zich actief met het Chinees-Japanse 

geschil had beziggehouden en voorstellen voor een vreedzame oplossing ervan had 

gedaan. Dat één van de partijen niet bereid was deze voorstellen te accepteren deed 

daaraan niets af. 

Het feit dat de Volkenbond er niet in geslaagd was de schending van het grond

gebied van één van de lidstaten terug te draaien, werd de volkerenorganisatie in 

Nederland aanvankelijk niet al te zwaar aangerekend. Er waren immers verzachten

de omstandigheden: het Verre Oosten was ver weg, de situatie in Mantsjoerije was 

erg ingewikkeld en de Verenigde Staten waren niet bereid deel te nemen aan een 

actie tegen Japan. Bovendien vroegen sommigen zich zoals gezegd af of de princi

pes waarop de Volkenbond berustte, in het Verre Oosten eigenlijk wel toegepast 
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konden worden. Wel nam na 1933 de angst voor Japan toe: duidelijk werd dat drei

ging van dit land groter was geworden en in de toekomst nog verder zou groeien. 

De vrees voor Japanse agressie tegen Nederlands-Indië zou in de tweede helft van 

de jaren dertig verregaande gevolgen hebben voor het Nederlands beleid in Europa. 

De noodzaak van de herintegratie van Duitsland in de Europese orde was nu nog 

groter geworden. Zou er in Europa een nieuwe oorlog uitbreken, dan zou Japan 

daar immers weleens misbruik van kunnen maken. 
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