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4 
ONTWAPENING EN VEILIGHEID 

I932-1934 

De Ontwapeningsconferentie die in februari 1932 begon, had in de ogen van velen 

een keerpunt in de wereldgeschiedenis moeten worden. Vooruitgangsdenkers wa

ren er al sinds jaar en dag van overtuigd dat bewapening de voornaamste oorzaak 

van het uitbreken van oorlogen vormde. Veelzeggend is dat één van de Veertien 

Punten van Wilson luidde, dat de staten hun bewapening zouden moeten terug

brengen 'to the lowest level consistent with domestic safety'. Vóór de aanvang van 

de Ontwapeningsconferentie waren de verwachtingen bij velen hooggespannen: op 

de eerste dag werden de delegaties duizenden petities aangeboden, afkomstig uit 

alle delen van de wereld, met de dringende oproep er alles aan te doen om van de 

conferentie een succes te maken. Meer praktisch ingestelde waarnemers waren er 

echter al van tevoren van overtuigd dat de resultaten van de Ontwapeningsconfe

rentie bescheiden zouden zijn, als er al enig succes zou worden geboekt. De inter

nationale atmosfeer was sinds het begin van de Depressie immers dramatisch ver

slechterd. Na de dood van S tresemann kwam er een einde aan de Verständigungspo

litik. Duitsland nam hardere standpunten in; de bereidheid van het land een con

structieve rol op het Europese toneel te spelen nam zienderogen af.1 Dit leidde ertoe 

dat in Frankrijk de vrees voor Duitsland weer groeide. De roep om veiligheidsga

ranties werd sterker: de verwezenlijking van het Protocol van Genève was en bleef 

het ideaal van Frankrijk. In het begin van de jaren dertig was de grote vraag nog 

steeds: hoe zou het Duitse streven naar rechtsgelijkheid kunnen worden verzoend 

met het Franse verlangen naar veiligheidsgaranties? Indien deze vraag niet zou 

worden beantwoord was de conferentie tot mislukking gedoemd.2 

Groot-Brittannië was de enige mogendheid die in staat was Frankrijk enige ge

moedsrust te verschaffen, zodat het akkoord zou kunnen gaan met de gedeeltelijke 

herbewapening van Duitsland. De Britten waren echter nog steeds niet bereid 

Frankrijk veiligheidsgaranties te geven. In Groot-Brittannië bestond nogal wat 

begrip voor de Duitse eisen. Veel Britten vonden Frankrijk een militaristisch land 

dat over een veel te groot leger beschikte. Groot-Brittannië ging ervan uit dat als 

Frankrijk de omvang van zijn leger zou verkleinen, het bewapeningsvraagstuk al 

grotendeels was opgelost. Groot-Brittannië zelf had na 1920 fors op zijn defensie

uitgaven bezuinigd.3 Aan deze bezuinigingen kwam in het begin van de jaren der

tig een einde, onder andere met het oog op het toegenomen Japanse gevaar. Groot-

Brittannië ging vooralsnog echter niet tot een grootscheepse herbewapening over, 

dit vanwege de uiterst precaire financieel-economische situatie waarin het land 

verkeerde. Maar zelfs als de Britten bereid zouden zijn geweest Frankrijk een veilig

heidsgarantie te geven, hadden zij in geval van een Duitse aanval op dat land hoog-
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stens twee divisies naar het continent kunnen sturen.4 

Alhoewel de Ontwapeningsconferentie onder auspiciën van de Volkenbond werd 

gehouden, stuurden de Verenigde Staten ook een afvaardiging naar Genève. Het 

was echter al van tevoren duidelijk dat de Amerikanen niet bereid waren een Euro

pees veiligheidsverdrag te ondertekenen. De standpunten die de Verenigde Staten 

ten aanzien van de Franse veiligheidsverlangens innamen leken sterk op de Britse. 

De Amerikanen gingen ervan uit dat Frankrijk van Duitsland weinig meer te vre

zen had; de Fransen zouden dan ook met gerust hart tot een gedeeltelijke ontman

teling van hun leger kunnen overgaan. In de ogen van de Amerikanen had dit als 

bijkomend voordeel, dat de Fransen met de vrijkomende fondsen hun oorlogs

schulden aan de Verenigde Staten zouden kunnen afbetalen.5 

De Britse en Amerikaanse klachten over het 'militarisme' van Frankrijk waren 

minder gegrond dan ze op het eerste gezicht leken. Frankrijk was nog steeds zwaar 

getraumatiseerd door de verschrikkingen van 1914-1918. De angst voor een nieuwe 

oorlog was groot, hetgeen in Frankrijk, evenals in Groot-Brittannië en de Verenigde 

Staten trouwens, tot een toename van pacifistische gevoelens had geleid. De opeen

volgende Franse regeringen beseften maar al te goed dat Frankrijk in potentie veel 

zwakker was dan Duitsland. Niet alleen telde Duitsland zestig miljoen inwoners en 

Frankrijk maar veertig, ook lag de Duitse industriële productie hoger dan de Fran

se.5 Verder was het Franse leger zwakker dan vaak werd gedacht: in feite was het 

niet veel meer dan een opleidingsinstituut voor dienstplichtigen. Halverwege de 

jaren dertig nam het aantal beschikbare dienstplichtigen sterk af, hetgeen een ge

volg was van de teruglopende geboortecijfers van de jaren 1914-1918. Bovendien 

waren de troepen slecht uitgerust. De Franse strijdkrachten werden ook nog eens 

geplaagd door een gebrek aan krachtige leiding: de legertop bestond voor een groot 

deel uit bejaarde heren die vasthielden aan achterhaalde ideeën.7 

Frankrijk had in het begin van de jaren twintig geprobeerd zijn militair-strategi

sche en politieke positie in Europa te verstevigen door verdragen met Polen, Joego

slavië, Roemenië en Tsjechoslowakije te sluiten. Van deze overeenkomsten was 

alleen die met Polen een echte militaire alliantie. De bilaterale verdragen met de 

andere drie staten voorzagen niet in overleg tussen de generale staven van de ver

dragspartners. Joegoslavië, Roemenië en Tsjechoslowakije hadden zich in de jaren 

1920-1921 op aandringen van Frankrijk verenigd tot de Kleine Entente. Er bestond 

echter geen wederzijds bijstandsverdrag tussen Frankrijk en deze entente. De over

eenkomst tussen de drie Centraal-Europese staten was ook niet specifiek tegen 

Duitsland gericht. Joegoslavië was meer bevreesd voor Italië dan voor Duitsland, 

terwijl Roemenië de Sovjet-Unie als zijn grootste vijand zag. Bovendien zagen alle 

leden van de Kleine Entente Hongarije als een potentiële bedreiging. Polen, de 

andere Franse bondgenoot in Centraal-Europa, haalde zijn betrekkingen met Duits

land juist aan. Bovendien hadden de Polen hun oog laten vallen op het Tsjechische 

gebied Teschen. Kortom: van een hecht pro-Frans en anti-Duits blok in Centraal-

Europa was in de verste verte geen sprake.8 

Duitsland had zich in de jaren twintig al enigszins bewapend. Duitse troepen 
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hadden in het geheim in Sovjet-Rusland kunnen oefenen, hiermee de bepalingen 

van het Verdrag van Versailles ontduikend.9 In oktober 1928 aanvaardde de Duitse 

regering een vier-jaren programma. Dit voorzag in de stichting van een leger van 

zestien divisies, terwijl Deel V van het Verdrag van Versailles stipuleerde dat de 

Reichswehr er slechts zeven mocht tellen. Nog tijdens de Ontwapeningsconferentie 

zou er een nieuw programma worden aangenomen, dat ertoe had moeten leiden 

dat Duitsland een leger van eenentwintig divisies (in totaal 300.000 man) zou 

opbouwen. Dit leger zou moeten beschikken over zware artillerie, tanks en militaire 

vliegtuigen, wapens die Duitsland volgens het vredesverdrag helemaal niet mocht 

bezitten. Het doel van de Duitse regering was op de Ontwapeningsconferentie 

goedkeuring voor dit programma te verwerven.10 De Duitse regering zou in de loop 

van de conferentie echter met grote binnenlandse moeilijkheden worden gecon

fronteerd. De economische crisis sloeg genadeloos toe, terwijl het politieke bestel 

desintegreerde. In mei 1932 moest Rijkskanselier Heinrich Brüning het veld rui

men voor Franz von Papen, die op zijn beurt in december van dat jaar werd opge

volgd door Kurt von Schleicher. Intussen wonnen radicale politieke groeperingen 

terrein: bij de Rijksdagverkiezingen van juli 1932 werd de Nationalsozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) de grootste partij. In januari 1933 werd Hitler tot 

Rijkskanselier benoemd. Na zijn aantreden was iedere kans op een blijvend succes 

voor de Ontwapeningsconferentie natuurlijk geheel en al verkeken. Hitler had 

echter tijd nodig om zijn positie in Duitsland te consolideren. Zelfs nadat Duitsland 

de Ontwapeningsconferentie had verlaten, toonde Hitler zich bereid met een be

perkt aantal mogendheden een akkoord aangaande de bewapening aan te gaan.11 

Nederland, Frankrijk en Duitsland, 1930-1932 

Nederland werd zwaar bezocht door de economische depressie van de vroege jaren 

dertig. Het mag geen verwondering wekken dat de Nederlandse regering streefde 

naar internationale samenwerking om de gevolgen van de economische malaise te 

bestrijden. De conflicten tussen de grote mogendheden aangaande vraagstukken 

als bewapening, tarieven en oorlogsschulden vormden in de ogen van veel Neder

landers slechts de symptomen van één en hetzelfde probleem: de onwil van deze 

mogendheden in te zien dat internationale solidariteit noodzakelijk was.12 De eco

nomische crisis en het onvermogen van de Volkenbond een einde te maken aan de 

Japanse opmars in Mantsjoerije, droegen bij tot een steeds sterker wordende Vol-

kenbondsmalaise. De aanhangers van de Volkenbond bleven echter volhouden dat 

het feit dat de volkerenorganisatie niet naar behoren functioneerde, te wijten was 

aan de kortzichtigheid van de lidstaten zelf. De economische ellende in de wereld 

zou ook deels het gevolg zijn van de houding van de Verenigde Staten: dit land hing 

de zedepreker uit, maar was zelf niet bereid de schulden van de Europese staten te 

schrappen en de tariefmuren te verlagen.'3 Velen zagen de Ontwapeningsconferen-
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tie als een laatste mogelijkheid de wereld voor de ondergang te behoeden. Vóór het 

begin van de Ontwapeningsconferentie stelde de Nederlandsche Dagbladpers een 

aan het adres van de conferentie gerichte petitie op, waarin de mogendheden wer

den opgeroepen er alles aan te doen om van de conferentie een succes te maken. 

Deze petitie zou door twee en een half miljoen Nederlanders worden ondertekend. 

Sommige waarnemers geloofden dat een succesvolle Ontwapeningsconferentie een 

eerste stap naar de verdere 'liquidatie' van de oorlog zou kunnen zijn; de 'onrecht

vaardige' vredesverdragen zouden moeten worden herzien. Wat de ontwapening 

betrof hield dit in dat de Geallieerden hun eerdere beloften aan Duitsland dienden 

na te komen en tot vermindering van hun bewapening moesten overgaan. Dit werd 

door sommige Nederlandse waarnemers niet alleen gezien als een juridische en 

morele plicht, maar ook als een economische en politieke noodzaak.14 

Bestond er in het begin van de jaren dertig in Nederland nogal wat sympathie 

voor Duitsland, Frankrijk daarentegen werd door velen nog steeds als een militaris

tisch en agressief land beschouwd. Het Franse verlangen naar veiligheid werd 

soms zelfs als een 'ziekteverschijnsel' gekwalificeerd. Het feit dat Frankrijk voor 

zijn veiligheid alleen maar op militaire kracht en garanties vertrouwde, werd alom 

afgekeurd. De Fransen zagen volgens vele Nederlanders niet in dat innerlijke rust, 

economisch evenwicht en vertrouwen tussen de volken ook veiligheidsfactoren 

waren.15 De officiële betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk verliepen in het 

begin van de jaren dertig nogal stroef. Enkele Nederlandse bedrijven werden er 

door de Franse pers van verdacht Duitsland behulpzaam te zijn bij de schending 

van de ontwapeningsbepalingen van het Verdrag van Versailles. In tegenstelling tot 

wat bijvoorbeeld minister van Justitie J.R.H, van Schaik beweerde, waren deze 

beschuldigingen nietslechts het resultaat van 'kwaadwillige of ziekelijke fantasie'.'6 

Zo was er in 1919 oorlogsmaterieel van Krupp naar de terreinen van de Holland-

sche Industrie en Handelmaatschappij Siderius in Krimpen aan de IJssel ver

scheept. In de Raad van Toezicht van dit bedrijf zetelden enkele Duitsers. Andere 

in Nederland gevestigde bedrijven onderhielden contacten met de Duitse legertop. 

Eén van deze bedrijven was het Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw N.V. (Inka-

vos) te Den Haag, dat zich onder andere bezighield met het ontwerpen van oorlogs

schepen en onderzeeboten. Inkavos was in 1922 opgericht als resultaat van bespre

kingen tussen Krupp en de Duitse marine; de leiding van het bedrijf berustte bij 

de Duitser Ulrich Blum.'7 

Tijdens een gesprek met Van Raalte, dat plaatsvond aan de vooravond van de 

Ontwapeningsconferentie, ontkende Beelaerts dat Nederland wapens aan de voor

malige Centralen leverde. Er was volgens hem sprake van een 'opgezette campagne' 

in Frankrijk, die werd gevoerd onder het motto 'calomnier, calomnier toujours'. 'In 

Frankrijk is men erop uit om zich wat ongerust voor te doen, juist aan den voor

avond van den Ontwapeningsconferentie en dat acht ik zeer ongelukkig. Heel deze 

opzet hangt ten nauwste samen met de politiek, die het op den Potentiel de guerre 

wil werpen, een theorie, die ik buitengewoon bedenkelijk acht', aldus de minister. 

Verder zei Beelaerts tegen Van Raalte dat men in Frankrijk maar al te vaak vergat, 
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dat het land de overwinning die het in 1918 had behaald, alleen maar te danken had 

aan de hulp die andere mogendheden de Fransen hadden verleend. Na de oorlog 

hadden de Fransen allerlei bepalingen doorgezet die alleen waren ingegeven door 

hun eigen vrees en verlangen naar veiligheid. 'Zij zijn het geweest, die na afloop 

Duitschland op allerlei wijzen geplaagd hebben en daarmee hebben ze zoo ontzag

gelijk veel bedorven', aldus Beelaerts. Frankrijk had na de oorlog juist een mooie 

gelegenheid voorbij laten gaan samenwerking met Duitsland te zoeken. 'Wat nu 

die potentiel de guerre betreft, ik heb mijn Fransche vrienden meer dan eens ge

zegd, dit natuurlijk in sportenden zin: Jullie zijn eigenlijk dom geweest, want bij 

al de bepalingen en maatregelen ten aanzien van Duitschland en de Duitschers 

genomen ontbrak er een die jullie van het gevaar van een Duitsche potentiel de 

guerre bevrijden zou, jullie hadden n.l. moeten overgaan tot ontmannen van de 

mannelijke Duitschers!' Dat Beelaerts niet veel begrip kon opbrengen voor de 

Franse opvattingen inzake vraagstukken betreffende veiligheid en ontwapening, 

zou in september 1932 nogmaals blijken. Tijdens een gesprek met de eerste secreta

ris van het Franse gezantschap in Den Haag, H.R. Spitzmuller, zei de minister dat 

een krachtig volk (dat wil zeggen het Duitse) wat de zorg voor zijn veiligheid betrof 

op den duur niet in een inferieure positie kon blijven. Volgens Spitzmuller steunde 

Beelaerts de Duitse visie op het ontwapeningsvraagstuk, overigens zonder dat hij 

de opinies van de Franse regering openlijk wenste te kritiseren.'9 

'Een zeer duur gezelschapsspel' 

In de loop van 1931 verslechterde de binnenlandse situatie in Duitsland dramatisch, 

zowel op politiek als op economisch gebied. Gezien de chaotische toestand in 

Duitsland en de toenemende internationale spanning, had Beelaerts geen al te hoge 

verwachtingen van de Ontwapeningsconferentie. Vandaar dat hij probeerde de 

geestdrift van de publieke opinie enigszins te temperen. Desondanks schreef de 

minister in zijn eigen ontwerp-instructie voor de Nederlandse delegatie naar de 

Ontwapeningsconferentie, dat de gedelegeerden hun volle medewerking dienden 

te verlenen aan het welslagen ervan. Volgens Beelaerts moest de Nederlandse dele

gatie het tot stand komen van een ontwapeningsverdrag 'houdende een wezenlijke 

vermindering der bestaande bewapeningen' zoveel mogelijk bevorderen. De delega

tie moest zich volgens Beelaerts uitspreken '(...) voor iederen maatregel en iedere 

regeling welke tot strekking heeft het bewapeningspeil algemeen, gelijktijdig, en 

zoo spoedig mogelijk te verlagen.'20 In de officiële instructie viel te lezen dat het 

ontwerp-ontwapeningsverdrag van de Voorbereidende Commissie door de Neder

landse delegatie moest worden aanvaard; zij zou eraan mee moeten werken dat de 

bepalingen ervan zouden worden aangevuld of uitgebreid indien dat nuttig en 

mogelijk zou zijn. De delegatie diende zich te onthouden van een oordeel over 

Artikel 53 van de ontwerp-conventie. Verder mocht zij geen instemming betuigen 
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met het streven van Duitsland te ontkomen aan de militaire bepalingen van het 

Verdrag van Versailles. Anderzijds werd het niet nodig geacht dat de delegatie steun 

zou verlenen aan een eventuele Franse poging de aanvaarding door Duitsland van 

de bepalingen van het vredesverdrag opnieuw vast te leggen. De delegatie diende 

zich op het standpunt te stellen, dat moest worden gestreefd naar algemene ver

mindering van de bewapening onafhankelijk van versterking van de veiligheids

waarborgen. Mocht echter blijken dat het alleen mogelijk was tot tastbare uitkom

sten inzake de vermindering van de bewapening te komen indien er een verband 

werd gelegd met het veiligheidsvraagstuk, dan was het de delegatie toegestaan me

dewerking te verlenen aan het bestuderen van desbetreffende voorstellen. De leden 

van de delegatie moesten echter uiterste voorzichtigheid betrachten indien zij zich 

hadden uit te spreken over het verband tussen veiligheid en ontwapening. Dit hield 

in concreto in dat zij geen enkele toezegging op dit gebied mochten doen, maar zich 

evenmin al te stellig mochten verzetten tegen iedere suggestie die van de zijde van 

Frankrijk zou worden gedaan om meer veiligheidswaarborgen te creëren.21 

De Nederlandse delegatie werd geleid door Beelaerts zelf, die overigens niet 

gedurende de hele conferentie in Genève zou verblijven. De delegatie bestond ver-

deruit Rutgers, François, Moresco en de kamerleden W.H. Vliegen (SDAP) en W.M. 

van Lanschot (RKS P) ,22 De delegatie telde ook enkele leden met een militaire achter

grond, te weten H.G. Surie, C, van Tuinen, J.J.G. van Voorst tot Voorst en een mari

neofficier die de toepasselijke naam D. Vreede droeg. 

De conferentie was nog nauwelijks begonnen - de eerste zitting van het plenum 

moest overigens worden uitgesteld vanwege de gebeurtenissen in Sjanghai - of 

Frankrijk diende een veelomvattend voorstel in. Dit voorstel, dat de naam droeg van 

minister van Buitenlandse Zaken André Tardieu, paste geheel in de lijn van het 

Franse Volkenbondsbeleid. Volgens het plan-Tardieu zouden de leden van de Vol

kenbond hun bommenwerpers en civiele vliegtuigen permanent ter beschikking 

aan de Volkenbond moeten stellen. Het plan voorzag verder in de oprichting van 

een internationaal leger dat oorlog moest voorkomen. Het aanmaken van bepaalde 

zware wapens zou in de toekomst moeten worden verboden; de bedoeling van 

Frankrijk was uiteraard te voorkomen dat Duitsland dergelijke wapens zou verwer

ven. Staten konden echter al hun bestaande zware wapens behouden, mits ze alleen 

ter zelfverdediging of op bevel van de Volkenbond zouden worden gebruikt. Ook 

zouden de lidstaten van de Volkenbond onderling wederzijdse bijstandsverdragen 

mogen sluiten. De ondertekenaars van het verdrag zouden de verplichting aanvaar

den geschillen aan arbitrage te onderwerpen. Verder zou er een sluitende definitie 

van het begrip 'agressie' moeten worden opgesteld.23 

Op 15 februari 1932 hield Beelaerts een rede voor het plenum van de conferentie. 

De minister betoogde dat de internationale veiligheid zou toenemen naarmate de 

bewapening zou worden verminderd. Hij erkende echter dat anderzijds vergroting 

van de veiligheid tot verdere vermindering van de bewapening zou leiden. Wat de 

Franse plannen om een permanente internationale politiemacht in het leven te 
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roepen betrof, wees Beelaerts erop dat zijn landgenoot Van Vollenhoven al vóór de 

oorlog een dergelijk voorstel had gedaan. Toentertijd waren velen van mening ge

weest dat een dergelijk plan onuitvoerbaar was. De Nederlandse delegatie was ech

ter bereid mee te werken aan het bestuderen van het 'belangrijke voorstel' van de 

Franse delegatie. Beelaerts erkende dat de sanctiebepalingen van het Volkenbonds

verdrag tot nog toe eerder 'restrictief dan 'extensief waren geïnterpreteerd. Neder

land was van mening dat deze neiging minder sterk zou zijn geweest als men in 

het verleden een eerste stap naar vermindering van de bewapening zou hebben 

gezet. Pogingen de sanctiebepalingen te versterken waren zinloos indien zij niet 

gepaard gingen met 'une réduction sensible' van de bewapening, aldus Beelaerts. 

Bovendien was de veiligheid die garanties zouden kunnen bieden slechts van rela

tieve waarde. Als het vertrouwen ontbrak dat nodig was om de bepalingen van 

Artikel 8 uit te voeren, zouden alle poging de repressieve kracht van de Volkenbond 

te vergroten tot mislukking gedoemd zijn. 

In zijn rede voor het plenum zei Beelaerts dat hij het betreurde, dat het ontwerp 

van de Voorbereidende Commissie niet voorzag in een vermindering van de aantal

len geoefende reservisten. Verder was Nederland overtuigd voorstander van de 

directe vermindering van de bewapening in alle categorieën. Zolang dit doel niet 

bereikt was, streefde Nederland naar zoveel mogelijk openbaarheid. Dit hield in dat 

de staten de Volkenbond op de hoogte zouden moeten houden van de hoeveelheden 

materieel die zij in voorraad hadden. Nederland was niet alleen voorstander van 

kwantitatieve ontwapening, maar ook van een verbod van alle wapens met een 

'uitzonderlijk destructief karakter'. Zo steunde Nederland een verbod op het ge

bruik van gifgas en voorbereiding op een chemische oorlog. Luchtbombardemen-

ten gericht tegen de burgerbevolking en het gebruik van automatische contactmij-

nen in volle zee moesten eveneens worden verboden. Enkele dagen na de rede van 

Beelaerts diende de Nederlandse delegatie dan ook een voorstel in dat genoemde 

punten bevatte.24 

Beelaerts was na afloop van de eerste bijeenkomsten niet al te pessimistisch over 

de kansen van de conferentie. In een brief aan Van Limburg Stirum, de Nederland

se gezant in Berlijn, schreef hij: 'Hier gaat het tot dusver beter dan men aanvanke

lijk verwachtte. Er is ongetwijfeld een streven om meer te zoeken wat vereenigen 

kan, dan wat verdeeling moet brengen.'25 De discussies in de verschillende techni

sche commissies zouden echter spoedig vastiopen. In de zomer van 1932 schreef 

Rutgers aan Colijn dat men nog niet eens was toegekomen aan het belangrijkste 

vraagstuk: het verzoenen van de Duitse eisen met de verlangens van Frankrijk. 'Al 

het gepraat tot nog toe, voornamelijk de laatste twee maanden in de technische 

commissies, is niets dan tijd verdoen geweest', aldus Rutgers.26 

Op uitnodiging van de Spanjaard De Madariaga vond er tijdens de conferentie 

regelmatig overleg plaats tussen de delegaties van Nederland, Spanje, Zwitserland, 

Denemarken, Noorwegen en Zweden. Opmerkelijk genoeg waren ook België en 

Tsjechoslowakije, staten die door Rutgers als 'satellieten' van Frankrijk werden 

gekwalificeerd, bij dit overleg betrokken. Deze groep zou de vleiende bijnaam 
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Straight Eight krijgen.27 In juni bracht Rutgers samen met enkele andere vertegen

woordigers van de kleine staten een bezoek aan Arthur Henderson, de voorzitter 

van de Ontwapeningsconferentie. Rutgers, die als woordvoerder van de groep op

trad, gaf uiting aan het verlangen van de kleine staten vóór de schorsing van de 

zitting enig 'positief en welomschreven' resultaat te bereiken. Volgens de groep was 

het mogelijk op enkele specifieke punten tot overeenstemming te komen. De deel

nemers aan de conferentie zouden een akkoord kunnen sluiten over een verbod op 

luchtbombardementen en maatregelen om het gebruik van burgerluchtvaartuigen 

voor militaire doeleinden te voorkomen. Verder zou er overeenstemming kunnen 

worden bereikt over een verbod op chemische en bacteriologische oorlogsvoering. 

Veel succes had de demarche echter niet, getuige onder meer het sarcasme dat 

François begin juli 1932 in een brief aan Beelaerts etaleerde: 'Hier gaan wij onver

droten voort met ontwapenen.'28 

Het trage verloop van de besprekingen in Genève leidde in Nederland tot nogal 

wat irritaties. Veel voorstanders van eenzijdige ontwapening waren van mening dat 

het gebrek aan vooruitgang te wijten was aan de militaire experts, die zich verloren 

in een doolhof van technische bijzonderheden. De verschillende militair-technische 

kwesties waarmee men in Genève te maken had, konden volgens veel pacifisten 

met wat goede wil in enkele uren worden afgehandeld. Ook was er enige kritiek op 

de houding van de Nederlandse delegatie. Zo vonden sommigen dat Nederland 

zich voor de afschaffing van de duikboot had moeten uitspreken. Minister van 

Defensie L.N. Deckers had zich echter tegen deze gedachte verzet. De pleidooien 

tot afschaffing van de duikboot zag hij als een poging om, 'onder het mom van 

humanitaire overwegingen', de zwakke staten van een doeltreffend wapen te bero

ven. De Nederlandse delegatie zou dan ook het standpunt verdedigen dat alleen 

grote onderzeeboten als agressieve wapens gekwalificeerd moesten worden. Kleine 

duikboten werden beschouwd als een defensief wapen, maar Nederland was niet 

tegen een internationaal akkoord over de afschaffing ervan.29 

Tijdens een bijeenkomst van de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse 

Zaken in juni 1932, zei Beelaerts dat hij in de wandelgangen van de Ontwapenings

conferentie met vooraanstaande figuren als Henderson, de Amerikaan Hugh Gib

son en Edouard Herriot van gedachten had gewisseld. Hij had hun doen blijken dat 

de lange duur van de conferentie zonder dat er resultaten werden geboekt, bij hem 

en bij vele anderen wrevel had gewekt. Volgens Beelaerts was de conferentie 'een 

zeer duur gezelschapsspel'. Nederland kon echter niet veel meer doen dan zo nu 

en dan zijn mening geven; het hing van de grote mogendheden af of er resultaten 

zouden worden geboekt. Het lot van de Ontwapeningsconferentie was volgens de 

minister ook deels afhankelijk van de conferentie over het vraagstuk van de herstel

betalingen die de grote mogendheden in Lausanne zouden organiseren.30 

In Lausanne werd besloten dat Duitsland drie jaar lang geen herstelbetalingen 

hoefde te verrichten. Vervolgens zou Duitsland nog één termijn moeten afbetalen, 

tenminste indien het daartoe in staat was. Na afloop van deze conferentie schreef 

Beelaerts dat de resultaten ervan alle verwachtingen hadden overtroffen. Alle 'ver-
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standige' Duitsers zouden ermee ingenomen moeten zijn. De gezant in Berlijn, 
Van Limburg Stirum, meldde echter dat de politieke en economische toestand in 
Duitsland zienderogen verslechterde. Eind juli 1932 schreef hij: 'Het is vechten van 
den man die onder aan de ladder staat tegen den mof op de bovenste sport; in elk 
opzicht dreigt de toestand voor ons nog slechter te worden en een paar jaar te blij
ven. Ik kan niet geloven aan een naderend einde der crisis, daarvoor gaat het in 
Duitschland in politicis te beroerd.'3 ' 

In de zomer van 1932 leek de Ontwapeningsconferentie gestrand te zijn. In juni 
echter zou de Amerikaanse president Hoover een poging doen haar weer vlot te 
trekken. Hij kwam met een plan dat voorzag in een compleet verbod van tanks, 
chemische oorlogsvoering, bommenwerpers en luchtbombardementen. Op mari
tiem gebied zouden de aantallen oorlogsschepen en onderzeeboten waarover de 
staten mochten beschikken fors worden gereduceerd. Volgens Hoover moesten de 
legers van de verschillende staten worden verdeeld in een 'politiemacht' en een 
'defensiemacht'. De omvang van de defensiemacht zou met een derde worden 
teruggebracht. Het voorstel van Hoover voorzag niet in garanties of consultatie in 
geval van schending van het verdrag.32 

Begin juli maakte Rutgers in de Algemene Commissie van de Ontwapenings
conferentie duidelijk dat Nederland het Amerikaanse voorstel zonder voorbehoud 
kon aanvaarden. Hij drong er op aan dat de conferentie nu tot daden zou overgaan. 
Rutgers gaf de voorkeur aan een beperkte doch concrete, boven een algemene maar 
vage resolutie. Zo pleitte hij voor de afschaffing van de zware artillerie boven een 
kaliber van 155 mm. en voor een verbod op tanks.Tevens toonde Rutgers zich een 
voorstander van een absoluut verbod op het bombarderen vanuit de lucht. Vermoe
delijk zag de Nederlandse delegatie in dit laatste een goed alternatief voor de door 
Frankrijk voorgestelde internationalisatie van de burgerluchtvaart. In Nederland 
waren vooral het ministerie vanWaterstaat en de Koninklijke Luchtvaartmaatschap
pij niet enthousiast over dit Franse voorstel. Beelaerts en Deckers waren het er 
echter over eens dat een internationalisatie van de burgerluchtvaart in principe wel 
aanvaardbaar was, mits deze tastbare voordelen op het gebied van de beperking van 
de militaire luchtvaart met zich mee zou brengen.33 

Uiteindelijk nam de Algemene Commissie een resolutie aan die niet meer bevat

te dan een overzicht van de conclusies van de eerste zitting. De 'oprechte acht' 

vonden de resolutie te vaag; zij hadden eigenlijk verder willen gaan. Desondanks 

stemden zij voor aanvaarding ervan; Duitsland en de Sovjet-Unie stemden tegen.34 

Hiermee was een einde gekomen aan de eerste zitting en werd de conferentie ver

daagd. Berlijn kondigde echter aan dat Duitsland niet naar de conferentie zou te

rugkeren zolang zijn eisen inzake de rechtsgelijkheid werden verworpen. 

In Nederland heerste teleurstelling over het magere resultaat van de eerste zit

ting. Tijdens de debatten in de Tweede Kamer over de begroting voor 1933 pleitte 

Vliegen ervoor dat de sancties meer op de voorgrond zouden komen, zij het vooral 

de economische. De vrijzinnig-democraat JoekesmeendedatdeOntwapeningscon-
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ferentie het karakter droeg van een 'militair-technische debatingclub'. Wel meende 

hij dat de Nederlandse delegatie naar beste krachten in de goede richting werkzaam 

was geweest. Joekes betoogde dat de Duitse eis tot rechtsgelijkheid in beginsel zou 

moeten aanvaard. De Geallieerden konden Duitsland niet nog jarenlang dwingen 

ontwapend te blijven zonder dat zij zelf ontwapenden. De Nederlandse delegatie 

zou er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat de Duitse eis ingewilligd zou 

worden, zo meende de vrijzinnig-democraat.35 

Het 'constructieve plan' 

De tweede zitting van de Ontwapeningsconferentie begon begin februari 1933. 

I ntussen hadden de Fransen in november van het voorafgaande jaar bij monde van 

minister van Buitenlandse Zaken Joseph Paul-Boncour een nieuw plan ingediend. 

Dit 'constructieve plan' hield geen feitelijke ontwapeningsvoorstellen in, maar gaf 

aan op welke wijze men tot een zekere vermindering van de bewapening zou kun

nen komen. Het bereiken van dit doel werd afhankelijk gesteld van het aanvaarden 

van de politieke beginselen die het voorstel bevatte. Het Franse plan verdeelde de 

deelnemers aan de Ontwapeningsconferentie in drie groepen, die concentrische 

cirkels vormden. Naarmate de cirkel kleiner was, zouden de daarbinnen geldende 

verplichtingen van meer ingrijpende aard zijn. Volgens het eerste deel van het Fran

se memorandum zouden alle deelnemers aan de Ontwapeningsconferentie tot de 

buitenste kring behoren. Deze staten zouden zich moeten verplichten tot consulta

tie in geval van schending van het Verdrag van Parijs. Verder zouden deze landen 

moeten verklaren dat wijzigingen in de territoriale status quo die door geweld tot 

stand waren gebracht, niet zouden worden erkend. Het tweede deel van het 'con

structieve plan' stipuleerde dat de deelnemers aan de middelste cirkel, bestaande 

uit alle leden van de Volkenbond, zouden moeten verklaren de bepalingen van 

Artikel 16 daadwerkelijk en loyaal toe te passen. Het laatste gedeelte voorzag onder 

andere in een harmonisatie van de legerinrichtingen van alle staten van het Europe

se continent. Wat de nationale verdediging betrof zouden alle continentale legers 

moeten worden gebaseerd op het dienstplichtstelsel met korte oefentijd; de omvang 

van de dienstplichtlegers zou zo gering mogelijk moeten zijn. Verder zouden de 

continentale Europese staten de verplichting op zich nemen enige legeronderdelen 

te specialiseren; deze onderdelen zouden permanent aan de Volkenbond ter be

schikking moeten worden gesteld. De gespecialiseerde strijdkrachten zouden moe

ten worden samengesteld uit troepen met lange diensttijd, die bewapend zouden 

worden met materiaal waarvan het gebruik aan de nationale dienstplichtlegers zou 

worden ontzegd. In geval van agressie zou een land voor de eigen verdediging over 

deze troepen, inclusief het opgeslagen materieel, mogen beschikken.36 

Tijdens overleg tussen de leden van de Nederlandse delegatie bleek dat zij allen 

geloofden dat het 'constructieve plan' totaal onuitvoerbaar was, zij het dat Vliegen 
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van mening was dat het Franse voorstel uit politiek oogpunt sympathie verdiende. 

Volgens Rutgers had het 'constructieve plan' één groot nadeel, namelijk dat het de 

militaire bijstand op de voorgrond plaatste. Oorlogsvoorbereiding hoorde zijns 

inziens echter niet op een ontwapeningsconferentie thuis. Bovendien zou de Raad 

de agressor mogen aanwijzen, en nog wel met meerderheid van stemmen. Volgens 

Rutgers ontbrak het dit lichaam aan voldoende gezag om zijn besluiten tegen de 

wil van een minderheid van de leden van de Volkenbond in door te voeren. Bee-

laerts meende dat ondanks de vele reserves die men over het Franse plan kon heb

ben, het als basis van discussie aanvaardbaar was. 'Ieder voorstel dat wel geacht kan 

worden te zijn in het belang van de ontwapening, zal (...) door de delegatie zijn te 

steunen', aldus de minister.37 Opmerkelijk is dat Deckers zich in gematigd-positie-

ve zin over het 'constructieve plan' uitliet. Hij schreef Beelaerts: 'Wanneer de uit

voering van de rechtsgelijkheid gepaard gaat met aan een werkelijke vermindering 

van de bewapening van de nog niet ontwapende mogendheden, is dit een resultaat, 

dat door een zwak bewapenden Staat als Nederland, niet anders dan toegejuicht 

kan worden.'38 

Tijdens het reces van de conferentie was het diplomatieke overleg tussen de grote 

mogendheden voortgezet. Op n december 1932 had dit overleg geresulteerd in een 

gezamenlijke verklaring van de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië, 

Duitsland en Italië. Hierin lieten deze mogendheden weten dat het doel van de 

Ontwapeningsconferentie was, dat Duitsland rechtsgelijkheid zou krijgen 'in het 

kader van een stelsel dat voor alle staten veiligheid meebrengt'. Vaag als deze for

mulering was, het resultaat van de verklaring was in ieder geval dat Duitsland naar 

Genève terugkeerde.39 De grote vraag was echter hoe de nieuwe regering van dat 

land zich op de conferentie zou opstellen. Deze regering werd immers geleid door 

Adolf H itler, die zich in het verleden in woord en geschrift niet bepaald lovend over 

de Volkenbond en internationale ontwapening had uitgelaten. 

In Nederland was het commentaar op de Machtsovername niet eenstemmig. 

Sommigen zagen de opkomst van Hitler als een gevolg van de politiek die Frankrijk 

jegens Duitsland had gevoerd. Het socialistische dagblad Het Volk meende zelfs dat 

Tardieu geen haar beter was dan Hitler.40 In sommige kranten, vooral die van 

confessionele snit, overheerste het anti-communisme. Ook verwachtten sommigen 

dat de soep niet zo heet gegeten zou worden als ze was opgediend. De oude gedach

te dat Duitsland welwillend was, mits zijn gerechtvaardigde eisen maar zouden 

worden ingewilligd, was nog niet verdwenen. Anderen vergeleken het Duitsland 

van Hitler met dat van Kaiser Wilhelm. De oude kreet 'Wir müssen unbedingt Rot

terdam haben' zou wel weer eens kunnen weerklinken, schreef Maurits Kann in 

De Groene Amsterdammer.4' Intussen beseften velen wel dat de internationale situa

tie er niet beter op werd; de wereld begon verdacht veel op een gekkenhuis te lijken. 

Nederland had volgens de meeste commentatoren geen schuld aan de internationa

le chaos. Het land had immers tot het laatst toe op de barricade gestaan voor het 

enige standpunt dat de wereld zou kunnen redden, namelijk de internationale 
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vrijhandel. De gedachte dat de Verenigde Staten de sleutel tot het economisch her

stel in handen hadden werd sterker. Velen verlegden nu hun hoop van de Ontwape

ningsconferentie naar de Economische Wereldconferentie van Londen.42 

In Genève werd op 2 februari 1933 begonnen met de discussies over het 'con

structieve plan'. Zoals te verwachten viel kreeg het Franse voorstel de steun van de 

Kleine Entente, terwijl Groot-Brittannië, Italië en Duitsland het van de hand wezen. 

Op 7 februari hield Beelaerts een rede in de Algemene Commissie. In de eerste 

plaats juichte hij het akkoord van december 1932 toe. Wat het Franse plan betrof: 

dit vormde volgens Beelaerts een nuttige basis voor verdere discussie. Hij bena

drukte echter dat zijn regering geen aanhanger was van de gedachte dat er extra 

veiligheidsgaranties in het leven zouden moeten worden geroepen, zij het dat hij 

niet zo ver wilde gaan te zeggen dat ontwapening op zichzelf al voldoende veilig

heidsgaranties bood. Beelaerts was van mening dat alle staten de bepalingen van 

Artikel 8 loyaal zouden moeten nakomen; aldus zou het onderlinge vertrouwen 

worden versterkt. Hij kon zich echter voorstellen dat er staten waren die daar an

ders over dachten. Vandaar dat Nederland bereid was tot een verdere studie van het 

vraagstuk zoals het in het Franse memorandum werd geformuleerd. 

Na zijn inleidende opmerkingen ging Beelaerts nader in op de inhoud van het 

Franse memorandum. De gedachte een onderscheid te maken russen een nationaal 

leger met korte diensttijd en speciale eenheden bestaande uit troepen die langer 

dienden, kon door Nederland worden aanvaard. Wel verwierp Beelaerts de gedachte 

dat de speciale eenheden gebruik mochten maken van materieel dat aan de nationa

le legers was ontzegd; hij pleitte juist voor de totale vernietiging van dergelijke 

wapens. Verder maakte hij duidelijk dat Nederland weliswaar geen voorstander was 

van een internationalisatie van de burgerluchtvaart, maar zich daar niet tegen zou 

verzetten indien een dergelijke internationalisatie de enige mogelijkheid zou blij

ken te zijn om tot vermindering van de bewapening op luchtvaartgebied te komen. 

Beelaerts maakte duidelijk dat Nederland bezwaren had tegen sommige van de 

bepalingen van het 'constructieve plan' die sloegen op de veiligheid. Een groot 

bezwaar was dat het voorgestelde verdrag van wederzijdse bijstand alleen betrek

king had op Europa; de koloniale gebieden werden er dus niet door beschermd. 

Verder had de Britse delegatie reeds laten weten dat haar land niet deel zou nemen 

aan een Europees veiligheidsverdrag. Nederland zou volgens Beelaerts moeilijk 

akkoord kunnen gaan met een plan dat 'onze Engelse vrienden' buiten de 'Europe

se familie' zou plaatsen. Verder betwijfelde hij of het mogelijk was een sluitende 

definitie van het begrip 'agressor' te vinden: dit was immers geen kwestie van exac

te wetenschap. De Fransen wilden min of meer automatische hulpverlening aan 

een slachtoffer van agressie. Verwijzend naar de studie die Rutgers in 1928 voor het 

CAV had geschreven, zei Beelaerts dat indien er sprake was van hulpverlening aan 

een aangevallen staat, regering en bevolking van de staat die de bijstand moest 

verlenen, ervan overtuigd moesten zijn dat zij handelen in overeenstemming met 

'de onontkoombare eisen van de internationale rechtvaardigheid'. Het opstellen van 

rigide juridische formules was dus niet voldoende. Beelaerts vroeg zich af of de 
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staten bereid zouden zijn zich op te offeren voor een zaak die ze niet als rechtvaar

dig zagen. Bovendien wilde Frankrijk de Raad het recht geven te beslissen of er 

sancties moesten worden toegepast, en nog wel bij meerderheid van stemmen. Dit 

zou betekenen dat men de constitutionele principes zou opgeven waarop de Vol

kenbond was opgetrokken. Staten zouden gebonden worden aan besluiten die niet 

door henzelf waren genomen, terwijl niet-Europese staten beslissingen zouden 

mogen nemen over Europese aangelegenheden. Beelaerts wees er ook op dat het 

Volkenbondsverdrag stipuleerde, dat de staten die de grootste verantwoordelijkheid 

droegen voor de handhaving van de vrede ook de meeste invloed op de besluitvor

ming zouden moeten krijgen. Tot slot van zijn rede zei hij dat Nederland niet bij 

voorbaat ieder voorstel tot versterking van de wederzijdse bijstand zou verwerpen. 

Nederland zou een dergelijk voorstel echter alleen kunnen aanvaarden indien de 

Ontwapeningsconventie zou leiden tot een aanzienlijke reductie (en dus niet 

slechts een beperking) van de bewapening.43 

Met zijn rede had Beelaerts de voornaamste element van het Franse voorstel, het 

Europese bijstandsverdrag, naar de prullenmand verwezen. Vooral de Scandinavi-

ers, maar ook de Italianen en Duitsers gaven na afloop in de wandelgangen blijk 

van hun instemming met de rede van Beelaerts. Paul-Boncour daarentegen toonde 

zich teleurgesteld. De reactie van de Franse pers op de rede van Beelaerts was even

min positief. Ie Figaro sprak van een 'démolition minutieuse' van het Franse plan, 

alhoewel het dagblad de beleefdheid waarmee dit geschied was kon waarderen.44 

Uiteindelijk benoemde de Politieke Commissie van de Ontwapeningsconferentie 

een comité, dat een ontwerp voor een Europees bijstandsverdrag opstelde. Dit ont

werp kwam in mei 1933 in de Algemene Commissie aan de orde. Rutgers sprak 

tijdens de zittingen van deze commissie zijn bedenkingen over het stuk uit. Evenals 

Beelaerts legde hij er de nadruk op dat Nederland niet deel zou nemen aan een 

Europees bijstandsverdrag indien Groot-Brittannië erbuiten zou blijven. De Britse 

gedelegeerde Anthony Eden had Rutgers er eerder op gewezen dat Groot-Brittannië 

nog altijd een eiland was. Rutgers kon zijn collega echter geruststellen: de Neder

landers waren weliswaar bezig de Zuiderzee droog te leggen, maar zij waren niet 

van plan hetzelfde te doen met de Noordzee. Nederland behoorde volgens hem tot 

die landen die meer waarde hechtten aan vermindering van de bewapening dan aan 

veiligheidsgaranties. De Nederlandse delegatie wilde niet zeggen dat het voorgestel

de Europese bijstandsverdrag hoe dan ook onaanvaardbaar was, maar ze had ge

noeg reserves om het niet meteen te onderschrijven, aldus Rutgers.45 

Het Franse voorstel een continentaal Europees bijstandsverdrag te sluiten zou 

uiteindelijk tot niets leiden. In Parijs was men zoals gezegd niet gelukkig met de 

houding van Nederland. Uiteraard was Nederland niet het enige land dat zich ver

zette tegen de gedachte een Europees bijstandsverdrag te sluiten: Groot-Brittannië, 

Duitsland en Italië zagen er ook weinig in. De Franse ambassadeur in Brussel, 

Charles Corbin, zei tijdens een gesprek met de Belgische minister van Buitenland

se Zaken Paul Hymans dat het echec van de Franse voorstellen echter vooral aan 

Italië, Duitsland én Nederland te wijten was.46 
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Het plan-Macdonald 

Begin 1933 werd hoe langer hoe duidelijker dat de Ontwapeningsconferentie op een 

mislukking dreigde af te stevenen. In maart van dat jaar echter dienden de Britten 

een voorstel in dat de naam droeg van minister-president MacDonald. Het Britse 

voorstel kwam gedeeltelijk aan de Duitse eisen tegemoet. Zo zou Duitsland binnen 

vijf jaar kwalitatieve rechtsgelijkheid krijgen op het gebied van tanks onder een 

gewicht van zestien ton. Op luchtvaartgebied zou Duitsland echter geen kwalitatie

ve rechtsgelijkheid worden verleend. Alle continentale legers zouden worden omge

vormd tot militielegers met een korte diensttijd. Frankrijk en Duitsland zouden 

ieder een leger van 200.000 man mogen hebben. Wat het veiligheidsvraagstuk 

betrof bevatte het Britse plan niet meer dan een clausule die voorzag in consultatie 

in geval van een schending van de Ontwapeningsconventie. De vraag is of het plan-

MacDonald moet worden gezien als een serieuze poging de Ontwapeningsconfe

rentie te redden. Volgens de Britse historicus Dick Richardson geloofde de Britse 

regering helemaal niet dat haar plan aanvaard zou worden, en had zij het vooral 

gelanceerd om te voorkomen dat Groot-Brittannië de schuld zou krijgen van de 

aanstaande mislukking van de conferentie. Los van de vraag of deze opvatting juist. 

is, dient te worden opgemerkt dat de Britten zich belachelijk maakten door in het 

plan een verbod op luchtbombardementen op te nemen, met uitzondering van 

'bombardementen voor politionele doelen in afgelegen districten'. De bedoeling 

van deze passage was uiteraard dat Groot-Brittannië het recht zou behouden op

standelingen in Brits-Indië met bommen te bestoken.47 

Het plan-MacDonald stelde op nauwkeurige wijze vast hoe groot de dagsterkten 

van de legers van de verschillende staten zouden mogen zijn. Voor Nederland voor

zag het in een effectief van 25.000 man. Alhoewel het werkelijke effectief van 

Nederland op dat moment lager was, had Beelaerts bezwaren tegen dit cijfer; aan 

België was namelijk een dagsterkte van 60 .000 man toegewezen. Bovendien mocht 

de Nederlandse luchtmacht volgens het plan-MacDonald slechts over honderdvijftig 

vliegtuigen beschikken. Beelaerts was van mening dat Nederland dit aantal alleen 

al voor zijn koloniën nodig had. Desondanks vond hij het Britse plan in principe 

aanvaardbaar. Rutgers was dit met hem eens, al vond hij het merkwaardig dat het 

plan-MacDonald de mogelijkheid openliet dat het tot een continentaal Europees 

garantieverdrag zou komen.48 

Op 24 maart 1933 hield Rutgers een rede voor de Algemene Commissie, waarin 

hij zei dat het plan-MacDonald wat Nederland betrof in principe acceptabel was.49 

Drie dagen later besloot de Algemene Commissie het plan als grondslag voor ver

dere discussie te aanvaarden. De kans op een verwezenlijking van het Britse voor

stel leek nog groter te zijn geworden toen Hitler op 17 mei in zijn befaamde 'Vre-

desrede' voor de Rijksdag verklaarde, dat het plan-MacDonald de grondslag voor 

het te sluiten Ontwapeningsverdrag zou kunnen vormen. Intussen leek de man die 

als de geestelijke vader van het Britse plan werd beschouwd zelf niet al te zeer in 

'zijn' voorstel geïnteresseerd te zijn. Vlak na de indiening van het plan vertrokken 
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MacDonald en Simon naar Rome om Benito Mussolini met een bezoek te vereren. 

Bij deze gelegenheid overhandigde de Ducc hun een ontwerp voor een verdrag 

tussen de vier grote Europese mogendheden. Volgens het verdrag zouden de grote 

vier besluiten die zij gezamenlijk hadden genomen aan de kleine mogendheden 

kunnen opleggen. Verder voorzaghet Vier Mogendheden Verdrag inherziening van 

de vredesverdragen binnen het kader van de Volkenbond. De bedoeling van Mus

solini was een directoraat van de vier grote mogendheden in het leven te roepen; 

de kleine staten moesten naar de internationale Jugendtisch worden verwezen. 

Frankrijk was echter niet in het voorstel van Mussolini geïnteresseerd, dit vooral 

met het oog op de reactie van zijn bondgenoten in Centraal-Europa. Via enkele 

intelligente diplomatieke manoeuvres slaagde Frankrijk erin de tekst van het ont

werp te ontdoen van zijn voornaamste angel, namelijk de verplichting voor de klei

ne staten de besluiten van de grote vier voetstoots te aanvaarden. Het Vier Mogend

heden Verdrag werd op 15 juli 1933 ondertekend, maar zou nooit worden geratifi

ceerd.50 

De Franse regering realiseerde zich heel goed dat het plan-MacDonald Frankrijk 

niet de gewenste veiligheidsgaranties verschafte. Zij besloot haar pogingen de Vol

kenbond van tanden te voorzien op te geven. In de zomer van 1933 kwam Frankrijk 

met een geheel nieuw plan op de proppen; de Fransen waren echter zo gewiekst 

hun ontwerp voor te stellen als een amendement op het plan-MacDonald. Het 

oorspronkelijke Britse voorstel had voorzien in een conventie die vijf jaar geldig 

zou blijven. Na afloop van deze periode zou er onderhandeld moeten worden over 

een tweede verdrag. Zouden deze onderhandelingen mislukken, dan zou Duitsland 

de gewenste rechtsgelijkheid krijgen. Het Franse 'amendement' voorzag echter in 

een conventie van acht jaar, verdeeld in twee perioden. De eerste vier jaar vormden 

een proefperiode, waarin de doeltreffendheid van de verificatieprocedures die het 

ontwerp bevatte zou worden getest. Ook zou moeten worden nagegaan of Duits

land zijn leger inderdaad in een militieleger zou omzetten. Indien zou blijken dat 

de verificatieprocedures goed functioneerden, zou Duitsland in de tweede periode 

prototypes van bepaalde zware wapens mogen bouwen. Aldus zou de Duitse eis 

kwalitatieve gelijkberechtiging met de vroegere Geallieerden te krijgen worden 

ingewilligd.5' 

In september 1933 gingen Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Italië met 

het Franse voorstel akkoord. Duitsland wilde echter meteen rechtsgelijkheid en zag 

niets in een proefperiode. Het wilde al in de eerste periode prototypes bouwen van 

die wapens waarvan het bezit krachtens het plan-MacDonald niet was verboden. Op 

14 oktober 1933 hield Simon tijdens een bijeenkomst van het Bureau van de Ontwa

peningsconferentie een rede, waarin hij zei dat Groot-Brittannië de Franse voorstel

len aanvaardde. Hitler, die uiteraard nooit van plan was geweest een multilateraal 

verdrag ter vermindering van de bewapening te ondertekenen, zag in het Franse 

voorstel een uitstekende gelegenheid Genève definitief de rug toe te keren. Op 16 

oktober kwam het Bureau opnieuw bijeen. Bij deze gelegenheid las Henderson een 
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telegram voor van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Konstantin von 

Neurath, dat gedateerd was op 14 oktober. Von Neurath liet weten dat Duitsland de 

Ontwapeningsconferentie zou verlaten en het lidmaatschap van de Volkenbond zou 
opzeggen.52 

Het einde van de ontwapeningsconferentie 

De aankondiging van Duitsland dat het met Genève zou breken kwam ook voor 

Den Haag als een volslagen verrassing. Inmiddels was Beelaerts afgetreden en tot 

vice-president van de Raad van State benoemd. Hij was opgevolgd door jhr. A.C.D. 

de Graeff ('Poes' voor zijn vrienden), één van zijn oude jaargenoten. De GraefF, 

geboren in 1872, was na zijn rechtenstudie naar Nederlands-Indië vertrokken, waar 

hij allerlei functies in de koloniale administratie had bekleed. Hij was pas in 1919 

tot de diplomatieke dienst toegetreden; hij werd gezant te Japan en vervolgens in 

de Verenigde Staten. In 1926 werd De Graeff tot gouverneur-generaal van Neder

lands-Indië benoemd, waar hij, net als zijn vriend en voorganger Van Limburg 

Stirum, een 'ethische' politiek zou voeren. Na zijn aftreden in september 1931 was 

De Graeff anderhalf jaar ambteloos burger. Zijn werkloosheid benauwde hem zeer: 

hij schreef Van Limburg Stirum dat hij desnoods bereid was kamerbewaarder op 

Buitenlandse Zaken te worden, als hij zijn dag maar kon vullen.53 

De wens van De Graeff werd meer dan vervuld toen hij in mei 1933 tot minister 

van Buitenlandse Zaken in het tweede kabinet-Colijn werd benoemd. Deze benoe

ming mag opmerkelijk heten, aangezien uitgerekend Colijn tot de voornaamste 

critici van de ethische politiek had behoord. De minister-president zou zijn keuze 

voor De Graeff motiveren met het argument dat deze bekend was met de toestan

den in het Verre Oosten.54 Volgens sommige bronnen echter was de benoeming van 

De Graeff het gevolg van het feit dat hem per abuis christelijk-historische sympa

thieën waren toegeschreven. De Graeff was als minister zeer loyaal aan het kabinet 

en vooral aan de persoon van Colijn. Hij wilde alleen minister zijn in een kabinet 

dat onder leiding stond van Colijn, zo schreef hij hem in juli 1935. De Graeff was 

niet bepaald een man die met de vuist op tafel sloeg.Tegen de Duitse gezant, E.H.J. 

graaf Zech von Burkersroda merkte hij eens op: 'Sie wissen ja, ich bin kein Scharf

macher.'55 De Graeff protesteerde niet of nauwelijks tegen de overdracht van mate

riële bevoegdheden op het gebied van de handelspolitiek aan het departement van 

Economische Zaken, alhoewel de economische afdeling van Buitenlandse Zaken 

hierdoor tot een soort doorgeefloket werd gedegradeerd. De meeste Nederlandse 

historici die zich met het Interbellum hebben beziggehouden, menen dan ook dat 

De Graeff geen ruggegraat had. W.J.M. Klaassen schreef dat hij 'niet bepaald een 

sterke minister' was.56 Deze laatste observatie werd ook al door sommige tijdgeno

ten van de minister gemaakt. Bij het aftreden van De Graeff in juni 1937 schreef 

Heldring: 'Hij is a perfect gentleman, niet zeer bekwaam en niet altijd bedacht-
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François reizen af naar Genève voor 
de Ontwapeningsconferentie (Foto
archief Spaarnestad, Haarlem). 

zaam in zijn uitlatingen, een harde werker, wars van het ceremonieel, waaraan een 

Minister van Buitenlandsche Zaken gelooven moet.'57 

De Graeff was geen lid van een politieke partij, maar zijn politieke voorkeuren 

lagen meer bij het liberalisme dan bij het confessionalisme. Zijn aftreden als minis

ter was deels het gevolg van het feit dat hij overtuigd 'anti-rechts' was en niet in een 

clericaal kabinet zitting wilde nemen.58 De Graeff had een grondige hekel aan de 

anti-democratische ideologieën. In oktober 1933 verklaarde hij tegenover een jour

nalist van Ie Figaro dat hij weliswaar geen kritiek wilde leveren op het in Duitsland 

heersende regime, maar dat hij het nationaal-socialisme als een vorm van barbarij 

beschouwde.59 

De Graeff trad aan op een moment waarop zich donkere wolken aan de horizon 

samenpakten. Desondanks had de minister zijn optimisme nog niet verloren.Tij

dens een gesprek met Van Raalte, dat plaatsvond enkele dagen na de Duitse breuk 

met Genève, noemde De Graeff de stap van Berlijn 'een volslagen verrassing'. De 

minister begreep ook niet waarom de Duitsers waren opgestapt. De rede van S imon 

had geen aanleiding tot een dergelijk optreden gegeven, daar de Britse minister had 

gezegd dat Duitsland in de toekomst rechtsgelijkheid zou kunnen krijgen. Toch 

scheen De Graeff zich geen zorgen te maken over de gevolgen die het Duitse be-
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sluit zou hebben. Het zou immers nog twee jaar duren voordat Duitsland de Vol
kenbond definitief zou verlaten. Men had dus alle gelegenheid om na te denken; 
er kon nog van alles gebeuren.60 

Andere waarnemers toonden zich minder optimistisch dan De Graeff. Vooral in 

de linkse pers was het wantrouwen jegens Duitsland in de loop van 1933 sterk toe

genomen. L.J. Kleijn, de buitenlandcommentator van De Socialistische Gids, schreef: 

'Dit volk van korporaals en soldaten [het Duitse] wenscht den oorlog en zoodra het 

de kans schoon ziet die te winnen, zal het krijg voeren.'6 ' Kort na de machtsoverna

me van Hitler publiceerde de bankier W.C. Posthumus Meyjes een brochure waarin 

hij de naoorlogse buitenlandse politiek van Frankrijk verdedigde. Volgens hem 

vertoonde een groot deel van de Nederlandse pers en publieke opinie de neiging de 

internationale politiek door een Duitse bril te bekijken, een neiging die hij weet aan 

de propaganda-activiteiten die Duitsland sinds 1919 in Nederland had ontplooid. 

Het Franse volk was volgens Posthumus Meyjes vredelievend en allesbehalve mili

taristisch. Deze geestesgesteldheid stak gunstig af bij de mentaliteit die na de 

machtsovername van Hitler in Duitsland de boventoon was gaan voeren. Posthu

mus Meyjes refereerde hierbij aan de passage in Mein Kampf, waarin Hitler had 

geschreven dat hij bij het uitbreken van de Grote Oorlog op zijn knieën was geval

len om de hemel te danken. 'Wie wijst één Franschen staatsman aan, één Fran-

schen officier, één Franschen burger - de bewoners van gekkenhuizen en gevange

nissen incluis - die ooit van zulk een mentaliteit blijk gaf?'62 

Begrijpelijkerwijs leidde de Duitse breuk met Genève ertoe dat de geestdrift voor 

de Ontwapeningsconferentie, voor zover nog aanwezig, geheel verdween. In okto

ber 1933 kreeg de Nederlandse delegatie naar de derde zitting de instructie 'zonder 

veel enthousiasme' een Frans voorstel te steunen de conferentie voort te zetten.63 

Nederland was ook niet van plan nog een initiatief te nemen om de conferentie van 

de ondergang te redden. Zweden dacht daar anders over. In april 1934 stelde het 

land de andere voormalige Europese neutrale staten voor, een gezamenlijke poging 

te doen om de overige deelnemers aan de conferentie over te halen een ontwerp-

conventie 'van beperkte strekking' te aanvaarden. Volgens de Zweedse regering kon 

de Ontwapeningsconferentie kiezen tussen twee opties. De eerste daarvan was dat 

de 'bewapende' staten zich zouden ontwapenen, zij het dat deze ontwapening zich 

tot enkele categorieën wapens zou beperken. Deze vermindering van de bewape

ning zou gepaard gaan met een zekere herbewapening van de 'ontwapende' staten. 

De tweede optie was stabilisatie van het bewapeningspeil van de 'bewapende' sta

ten, gepaard gaande met een meer omvangrijke herbewapening van de 'ontwapen

de' staten. Zweden koos voor de eerste optie. De Ontwapeningsconferentie zag zich 

volgens de Zweden geplaatst voor de noodzaak verdragsrechtelijk de toestand te 

regelen, die voortvloeide uit de herbewapening die 'in zekere landen' had plaatsge

vonden. De te sluiten ontwapeningsconventie zou in een beperkte mate een prakti

sche verwezenlijking van het beginsel van de rechtsgelijkheid moeten bewerkstelli

gen, dat wil zeggen de 'ontwapende' staten moeten toestaan zich tot op zekere 

hoogte te bewapenen. Verder meende Zweden dat de veiligheidswaarborgen van het 
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Volkenbondsverdrag moesten worden versterkt.04 

François had zijn bedenkingen over de Zweedse nota. Hij wees erop dat als de 

kleine neutrale staten tot een gezamenlijke stap zouden willen overgaan, ze hun 

mening over het verband tussen ontwapening en veiligheid zouden moeten precise

ren. Voor Nederland was dit een delicate kwestie, vooral als er sprake zou zijn van 

een 'Europees continentaal pact'. 'Herinnerd moge eraan worden, dat tot dusver 

Nederland niet afwijzend tegenover versterking der garantieverplichtingen heeft 

gestaan, maar als conditio sine qua non een vergaande vermindering van bewape

ning heeft geeischt', aldus François. De Zweden verwachtten blijkbaar dat er nog 

een kans bestond op een substantiële vermindering van de bewapening. Deze ge

dachte was door veel andere waarnemers echter al opgegeven. Het enige dat vol

gens deze waarnemers nog bereikt zou kunnen worden, was een stabilisatie van het 

bewapeningspeil van de 'bewapende' staten of zelfs een verhoging daarvan, ge

paard gaande met een herbewapening van Duitsland. 'Overwogen zal moeten wor

den, of men ook op deze basis aan versterken der veiligheidswaarborgen zal kun

nen medewerken', aldus François.55 

De Graeff was evenmin als François geestdriftig over het Zweedse voorstel. Het 

officiële Nederlandse antwoord aan Zweden was dan ook afwijzend. In het ant

woord werd gezegd dat de Nederlandse regering enige aarzeling voelde om, zonder 

dat zij over afdoende gegevens dienaangaande beschikte, in een openbaar stuk 

melding te maken van de herbewapening welke 'in zekere landen' zou hebben 

plaatsgevonden.66 Maar ook indien deze herbewapening een voldongen feit zou 

zijn, achtte de regering het bezwaarlijk te verklaren, dat de conferentie zich voor de 

noodzakelijkheid zag geplaatst verdragsrechtelijk de toestand te regelen die uit deze 

illegale herbewapening voortvloeide. Nederland wilde niet bij voorbaat de mogelijk

heid uitsluiten, dat de bewapening van de 'ontwapende' staten op het niveau van 

de vredesverdragen zou worden gehandhaafd, terwijl de 'zwaarbewapende' staten 

tot vermindering van hun bewapening zouden overgaan. Uit de inhoud van de nota 

kan worden opgemaakt dat de regering ervan uitging, dat men voorlopig met de 

handhaving van de status quo op bewapeningsgebied genoegen moest nemen, in 

de hoop dat de grote mogendheden er in de nabije toekomst in zouden slagen af

spraken over een verdere vermindering van de bewapening te maken. In concreto 

hoopte Den Haag nog steeds dat Frankrijk in de toekomst zou ontwapenen. Als de 

Franse bewapening eenmaal tot op het Duitse niveau zou zijn gereduceerd, zou in 

de praktijk aan de eisen van Duitsland tegemoet zijn gekomen, zonder dat dit tot 

een uitgebreide herbewapening van dat land zou hoeven te leiden. In de nota aan 

Zweden werd dan ook benadrukt dat Nederland niet de indruk wilde wekken tegen 

directe onderhandelingen tussen de grote mogendheden te zijn. Integendeel: Ne

derland was daar juist een groot voorstander van.67 Verder werd er in het antwoord 

aan Zweden op gewezen dat Nederland niet op een terugkeer van Duitsland naar 

de Volkenbond wilde aandringen, zonder tevens te kennen te geven dat het hoopte 

dat Japan weer lid zou worden. Ondanks de afwijzende reactie van Nederland zag 

Zweden niet van zijn initiatief af. Op 14 april legde het, samen met Noorwegen, 
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Denemarken, Zwitserland en Spanje een verklaring af, waarin werd aangedrongen 

op het sluiten van een ontwapeningsconventie 'van beperkte strekking'. De Graeff 

wilde eigenlijk zo weinig mogelijk met deze demarche te maken hebben. Hij wilde 

echter ook niet in het openbaar kritiek op de bijzonderheden ervan leveren. Van

daar dat de Nederlandse regering een communiqué liet publiceren, waarin ze liet 

weten dat zij zich wel met de strekking van de demarche kon verenigen, maar zich 

niet achter ieder woord kon scharen.68 

De opmerking dat Nederland niet bereid was in een openbaar stuk melding te 

maken van de herbewapening die 'in zekere landen' had plaatsgevonden zonder 

over afdoende gegevens dienaangaande te beschikken, is nogal opvallend. Buiten

landse Zaken beschikte namelijk wel degelijk over een goede bron aangaande de 

Duitse bewapeningspolitiek, in de vorm van rapporten die de correspondent van 

de NRC in Duitsland, H.J. Noordewier, verstuurde. Noordewier schreef deze rappor

ten in zijn hoedanigheid van rapporteur van het Nationaal Bureau voor Documen

tatie over Nederland (NBDN) . Deze rapporten waren niet bestemd voor publicatie, 

maar werden geschreven om Nederlandse beleidsmakers te informeren.69 In fe

bruari 1934 had Noordewier laten weten ervan overtuigd te zijn dat de Reichswehr 

al meer dan 300.000 man telde. Ook bereidde Duitsland zich volgens hem voor op 

een luchtoorlog. In april van dat jaar zou Noordewier rapporteren dat Duitsland 

met 'koortsachtige haast' aan het herbewapenen was geslagen; men mocht Hitler 

dan ook niet serieus nemen wanneer hij zich hulde in het kleed van de vredesapos

tel.70 Gezien de grondige rapportage van Noordewier kon de Nederlandse regering 

nauwelijks beweren dat zij niet over informatie over de geheime herbewapening 

van Duitsland beschikte. De opmerking van De Graeff dat Nederland geen bewij

zen had dat Duitsland zich aan het bewapenen was, was misschien het gevolg van 

het feit dat hij de rapporten van de vertegenwoordigers van het NBDN placht te 

kwalificeren als 'journalistieke illustraties', die 'onderhoudend' maar 'desnoods wel 

te missen' waren.7 ' 

Na de breuk van Duitsland met Genève was de positie van Frankrijk zeer moeilijk 

geworden. Het leek erop dat Groot-Brittannië en Italië het aanbod van Hitler buiten 

de Ontwapeningsconferentie om te onderhandelen, serieus namen. In januari 1934 

kwamen de Britten bovendien met een aangepaste versie van het plan-MacDonald. 

Het kwam er op neer dat Duitsland een leger van 300.000 man zou mogen heb

ben. Verder zou het Duitsland worden toegestaan een luchtmacht op te bouwen die 

half zo groot zou zijn als die van Frankrijk. De 'zwaarbewapende staten' zouden vijf 

jaar na het inwerkingtreden van de sluiten ontwapeningsconventie tot de vernieti

ging van hun zware wapens moeten overgaan. Van Frankrijk werd dus verlangd dat 

het een grote concessie aan Duitsland zou doen. Het land zou hier maar weinig 

voor terugkrijgen: het Britse voorstel voorzag namelijk niet in veiligheidsgaranties. 

Aangezien Groot-Brittannië bereid scheen Duitsland tegemoet te komen, dreigde 

Frankrijk in een isolement te geraken. Bovendien stonden de betrekkingen met zijn 

bondgenoten onder druk. In België groeide vooral bij de Vlamingen het verzet 



tegen de pro-Franse koers van de Belgische regering. Op 6 maart hield de Belgische 

eerste minister, graaf Charles de Broqueville, een rede in de Senaat. Hierin ver

klaarde hij dat een preventieve oorlog het enige middel vormde om de Duitse her

bewapening te voorkomen. De Broqueville weigerde echter zijn land in een derge

lijk avontuur te storten. Men kon volgens hem een grote natie als Duitsland niet 

dwingen ontwapend te blijven. Polen sloot in januari 1934 zelfs een niet-aanvalsver-

drag met Duitsland.72 

In februari 1934 trad in Frankrijk een nieuw kabinet aan onder leiding van 

Edouard Daladier. De veteraan Louis Barthou (geboren in 1862 en voor de eerste 

maal minister in 1894) werd tot minister van Buitenlandse Zaken benoemd. Bar

thou was de Duitse taal machtig en had in tegenstelling tot de meesten van zijn 

landgenoten Mein Kamp/gelezen. Hij was na lezing van dit boek tot de overtuiging 

gekomen dat het nationaal-socialisme een geheel nieuw en uiterst gevaarlijk feno

meen vormde.73 Na het aantreden van Barthou zou Frankrijk een resoluter buiten

lands beleid voeren. Op 17 april 1934 publiceerde Parijs een nota, waarin in ronde 

bewoordingen werd gezegd dat Frankrijk zich voortaan op het vergroten van zijn 

eigen veiligheid zou gaan concentreren. Frankrijk wilde niet buiten de Ontwape

ningsconferentie om met Duitsland onderhandelen. Evenmin was Parijs bereid tot 

een juridische erkenning van de Duitse herbewapening over te gaan. 'Frankrijk 

zegt nee' was de harde, maar glasheldere boodschap van de nota.74 

De Graeff reisde eind mei naar Genève af. Hij schreef Van Swinderen, de ge

zant in Londen, dat hij getuige zou zijn van ofwel de begrafenis van de Ontwape

ningsconferentie, ofwel haar wedergeboorte. De situatie was tragisch: niemand 

durfde de conferentie te begraven, maar men zag ook geen uitweg uit de impasse. 

Merkwaardig genoeg hadden velen hun hoop op de voormalige neutrale staten 

gevestigd, aldus De Graeff.73 De laatste zitting van de Algemene Commissie bracht 

geen opzienbarende ontwikkelingen. Opmerkelijk was wel de scherpe, maar bij 

vlagen uitermate geestige rede van Barthou. Deze liet weten dat Frankrijk op het 

gebied van de bewapening voortaan in de eerste plaats zorg zou dragen voor zijn 

eigen belangen. De door Duitsland gehanteerde politiek van de 'voldongen feiten' 

was voor Frankrijk niet aanvaardbaar. Simon werd door Barthou op ironische wijze 

gekwalificeerd als 'mijn waarde collega en bijna vriend'.76 

De kleine staten zouden op de laatste zitting van de conferentie geen spectaculai

re voorstellen meer doen. Wel overhandigden Nederland, Zwitserland, Spanje, 

Zweden, Noorwegen en Denemarken begin juni een nota aan de Algemene Com

missie, waarin zij hun gedachten over de verdere werkzaamheden van de conferen

tie uiteenzetten. Hierin constateerden de voormalige neutrale staten dat zij hun 

aspiraties inzake de ontwapening grotendeels aan de veranderde omstandigheden 

hadden moeten aanpassen: zij wilden zich voortaan vooral concentreren op het 

voorkomen van herbewapening in de lucht. Verder vroegen de voormalige neutrale 

staten om de oprichting van een comité dat zou bestuderen of het mogelijk was 

maatregelen te nemen, die zouden kunnen garanderen dat de staten zich aan de 

bepalingen van een ontwapeningsconventie zouden houden. Hiermee wilden zij 
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naar eigen zeggen een bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid. De 
verklaring van de kleine mogendheden werd in de preambule van de resolutie van 
8 juni opgenomen. Vervolgens werd de conferentie verdaagd, zonder dat er een 
datum voor een nieuwe bijeenkomst van de Algemene Commissie was vastge
steld.^ 

De Graeff had geen hoge verwachtingen van de resolutie van de kleine zes ge

koesterd, zo zei hij na zijn terugkeer in Den Haag tegen de Britse gezant, Sir Hu-

bert Montgomery.78 Het voorstel was slechts bedoeld als middel om de grote staten 

nader tot elkaar te brengen. Desondanks was De Graeff van mening dat de zes er 

met hun voorstel toe hadden bijgedragen dat de conferentie een algehele misluk

king bespaard was gebleven, al bleef het resultaat ver onder het door hen gewenste 

minimum. 'Mijn algemeene indruk van het verloop der conferentie is, dat immi

nent oorlogsgevaar voorloopig bezworen is. En dat is al een héél ding; de vrees voor 

een nabijen oorlog was werkelijk niet ongefundeerd', schreef De Graeff aan Van 

Limburg Stirum. De grote vraag was nu natuurlijk of Duitsland naar Genève zou 

terugkeren. De Graeff was van mening dat er voor dat land geen andere mogelijk

heid was, al erkende hij dat het voor de Duitsers moeilijk was hun breuk met Ont

wapeningsconferentie en Volkenbond te lijmen zonder hun gezicht te verliezen.79 

Duidelijk was dat De Graeff weinig waardering kon opbrengen voor de confron

terende stijl van de nieuwe Franse minister van Buitenlandse Zaken, die hij als 

'onbeheerst' en 'tomeloos hartstochtelijk' kwalificeerde. In zijn gesprek met Mont

gomery toonde de minister zich zeer verontwaardigd over de rede van Barthou van 

30 mei. Gezien de inhoud ervan en de toon waarop de Fransman had gesproken, 

zou het De Graeff niet verwonderd hebben als Simon de zaal zou zijn uitgelopen. 

In een brief aan Van Limburg Stirum schreef De Graeff dat Barthou één van de 

degenen was geweest die zich verkneukeld hadden over de naderende val van Hit

ler. De Graeff had zijn Franse collega gezegd dat hij deze opvatting al te speculatief 

vond. Bovendien bestond er het gevaar dat indien Hitler zou vallen, hij door een 

uiterst-links regime zou worden opgevolgd.80 

De nota van de Graeff 

De mislukking van de Ontwapeningsconferentie kwam uiteraard niet onverwacht: 

na het uittreden van Duitsland was de kans op een succesvolle conferentie hoe dan 

ook nihil geworden. In Nederland was de teleurstelling er echter niet minder om. 

Bovendien was in juli 1933 de Economische Wereldconferentie op een vrijwel totale 

mislukking uitgelopen; aan het voor Nederland zo desastreuze economische natio

nalisme kwam voorlopig geen einde. De Volkenbond bleek niet in staat iets te doen 

aan wat gezien werd als de twee belangrijkste vraagstukken van dat moment, de 

wapenwedloop en de economische crisis. Intussen hadden Japan en Duitsland de 

Volkenbond verlaten. J.A.N. Patijn, de gezant in Rome, was lid van de Nederlandse 
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delegatie naar de Algemene Vergadering van 1933. Na afloop van de bijeenkomst 

schreef hij Beelaerts: 'Wat zal nu de toekomst van de Volkenbond zijn? Een paar 

jaar geleden sprak ge me tegen, dat de Volkenbond zijn ondergang tegemoet ging. 

Ik hoop van harte, dat ge gelijk krijgt, want al behoor ik (...) niet tot de Volken-

bonds-enthousiasten, de opheffing zou ik een ramp achten. Maar zijt ge er nog zoo 

gerust op als twee jaar geleden?'8 ' 

In het openbaar probeerde De Graeffde moed erin te houden. Tijdens de Alge

mene Vergadering van 1933 hield de minister een rede, waarin hij ondanks alles 

zijn vertrouwen in de Volkenbond uitsprak. Verwijzend naar de rede die Van Karne-

beek in 1924 voor de Algemene Vergadering had gehouden, zei De Graeff dat de 

toekomst hoe dan ook aan de internationale samenwerking was. Vervolgens diende 

hij een resolutie in, krachtens welke de Raad zou worden verzocht een studie te 

beginnen naar het vraagstuk van de opvang van de joden die uit Duitsland waren 

gevlucht. Dit voorstel leidde ertoe dat er een Hoge Commissaris werd benoemd, die 

de internationale samenwerking inzake de opvang van joodse vluchtelingen moest 

coördineren.82 

De rede van De Graeff werd tijdens de begrotingsdebatten in de Tweede Kamer 

van november 1933 alom geprezen. In zijn repliek dankte de minister de kamerle

den voor de huldeblijken. Deze kon hij echter slechts met een zekere reserve aan

vaarden, daar de rede niet door hem, maar door zijn 'bekwame medewerker prof. 

François' was opgesteld. De minister betoogde verder dat de kritiek op de Volken

bond op de lange termijn futiel zou blijken: de zaak van de organisatie van de we

reldgemeenschap was immers een kwestie van eeuwen. Alles ging en moest 'nood

wendig' gaan in de richting van internationale solidariteit. Wat het veiligheidsvraag

stuk betrof zei De Graeff dat de regering 'verre van afwijzend' stond tegenover een 

mogelijke versterking van de sancties, mits er gepaard of voorafgaand aan deze 
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versterking een vermindering van de bewapening zou plaatsvinden.83 

De aanhangers van de Volkenbond trachtten de organisatie tegen het toenemen

de pessimisme in bescherming te nemen. Het feit dat de Volkenbond niet meer 

succes had weten te boeken lag aan de lidstaten, niet aan de volkerenorganisatie 

zelf, aldus Van Lanschot, de voorzitter van de VE v. De crisis waarin de Volkenbond 

verkeerde, betekende volgens hem wel het vonnis van het 'monument van onver

stand' dat in Versailles was opgericht. A.H. Philipse, medewerker van de afdeling 

Volkenbondszaken, vergeleek deze crisis met een soort puberteit, een tijdelijke 

crisis die de Volkenbond moest doormaken voordat de organisatie het stadium van 

volwassenheid zou bereiken.84 Intussen nam de roep om herziening van de vredes

verdragen toe, zowel in Nederland als daarbuiten. Zoals eerder gezegd was in Ne

derland al vanaf 1919 betoogd dat de Volkenbond niet zou mogen functioneren als 

de waakhond van de vredesverdragen. François had naar aanleiding van het Vier 

Mogendheden Verdrag geschreven, dat het Franse streven zoveel mogelijk vast te 

houden aan die vredesverdragen futiel was: 'Het wezen van den Volkenbond is niet 

statisch, maar dynamisch, gericht op voortdurende aanpassing, op revisie.'85 Er 

waren overigens wel enige tegengeluiden te horen. De volkenrechtsgeleerde prof. 

J.H.W. Verzijl wees er in 1934 op dat vele bepalingen van de vredesverdragen in de 

praktijk al gewijzigd waren. Zo was de Duitse aanspraak op rechtsgelijkheid op 

bewapeningsgebied in principe al erkend. Verzijl had dan ook weinig bewondering 

voor de bruuske manier waarop de Duitsers de Volkenbond hadden verlaten. Verder 

wees hij erop dat Duitsland delen van Polen opeiste die het vroeger zonder deugde

lijke rechtsgrond aan dat land ontnomen had. Verzijl meende dat het verkeerd was 

te geloven dat de herziening van de vredesverdragen de essentiële voorwaarde voor 

de pacificatie van Europa vormde; eerder was het omgekeerde het geval.86 

Vooral in Italië leefde de gedachte dat niet alleen de vredesverdragen herzien 

zouden moeten worden, maar dat ook een hervorming van de Volkenbond noodza

kelijk was. Mussolini leed aan een merkwaardige combinatie van megalomanie en 

minderwaardigheidsgevoelens. Enerzijds geloofde hij dat Italië een grote mogend

heid was. Hij wilde maar al te graag dat Duitsland, Frankrijk en Groot-Brirtannië 

zijn land als hun gelijke zouden beschouwen. Mussolini vond het ook beneden de 

waardigheid van Italië dat het land in Genève op gelijke voet met allerlei kleine 

staten diende te verkeren. Het principe 'één staat, één stem', dat één van de funda

menten van het Volkenbondsverdrag vormde, werd door hem verworpen als zijnde 

'onhistorisch' en 'onnatuurlijk'. Mussolini vreesde evenwel dat Frankrijk, Groot-

Brittannië en Duitsland Italië niet helemaal serieus namen. De Duce was zelfs bang 

dat deze drie buiten de Volkenbond én Italië om gezamenlijk overeenkomsten 

zouden sluiten. Mussolini streefde er dan ook naar binnen de Volkenbond een 

soort directoraat van de 'grote vier' te creëren; dit hield uiteraard in dat Duitsland 

weer naar Genève diende terug te keren. Vandaar dat Mussolini er niet alleen voor 

pleitte de Volkenbond te hervormen, maar ook wilde dat de band tussen het Volken

bondsverdrag en de vredesverdragen zou worden verbroken. Op 6 december 1933 

verklaarde de Grote Raad van het Fascisme dan ook dat Italië de Volkenbond zou 
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verlaten indien het statuut, de structuur en de doelstellingen van de volkerenorgani

satie niet radicaal gewijzigd zouden worden.87 

Vooral in de Centraal-Europese staten rees er verzet tegen de gedachte het begin

sel van de gelijkwaardigheid van de leden van de Volkenbond aan te tasten. De 

Tsjechoslowaakse minister van Buitenlandse Zaken Benes bijvoorbeeld wilde niet 

dat de invloed van de grote mogendheden zou worden vergroot ten koste van die 

van de kleine staten. Zijn Franse collega Paul-Boncour was dezelfde mening toege

daan. Op 17 december 1933 gaven beide bewindslieden te Parijs een verklaring af, 

waarin zij lieten weten dat een eventuele hervorming van de Volkenbond alleen 

mogelijk zou zijn binnen het kader van het bestaande statuut.88 

In het midden van december 1933 informeerde de Belgische gezant in Den 

Haag, Ch. Maskens, bij De Graeff hoe Nederland over de Italiaanse plannen dacht. 

De minister liet de gezant weten dat hij van plan was bij de aanstaande begrotings

behandeling in de Eerste Kamer een verklaring over het vraagstuk van de hervor

ming van de Volkenbond af te leggen. De Nederlandse regering zag volgens hem 

geen noodzaak tot wijziging van het Volkenbondsverdrag. 'Immers, mits slechts de 

wil tot samenwerking aanwezig is, biedt het huidige Statuut alle gelegenheid de 

doeleinden van den Volkenbond te verwezenlijken.'89 De regering was echter bereid 

mee te werken aan een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid en de wenselijk

heid van een herziening van het Volkenbondsverdrag volgens de in Artikel 26 aan

gegeven procedure. Hierbij mocht echter geen inbreuk worden gemaakt op het 

principe van de juridische gelijkheid van alle lidstaten. 

Niet alleen de gezant van België, maar ook diens Amerikaanse en Turkse colle

ga's bleken zeer in de Nederlandse opvattingen inzake de herziening van het Vol

kenbondsverdrag geïnteresseerd. Bovendien ontving De Graeff een officieus ver

zoek van Joseph Avenol, de Secretaris-Generaal van de Volkenbond, in het open

baar zijn mening over dit vraagstuk te geven. Avenol was zelf een voorstander van 

een hervorming van de Volkenbond omdat hij wilde voorkomen dat Italië de organi

satie zou verlaten. Tevens wilde Avenol dat Duitsland zijn aankondiging uit de Vol

kenbond te stappen zou intrekken. Hij was van mening dat de hervorming van de 

Volkenbond een vraagstuk was dat vooral door de grote mogendheden moest wor

den opgelost. Vermoedelijk verzocht hij De Graeff zich openlijk over de kwestie uit 

te spreken om de grote mogendheden in staat te stellen dit eveneens te doen. Aldus 

zou er een discussie tussen deze staten kunnen worden uitgelokt.90 

Avenol schakelde Pelt in om De Graeff te benaderen. De Nederlandse medewer

ker van het Secretariaat liet Den Haag weten, dat Avenol het liefste zou zien dat 

Nederland zijn opinie nog vóór de Raadsvergadering van 16 januari 1934 zou ge

ven. De Graeff zou Van Raalte later mededelen dat hij er aanvankelijk weinig voor 

had gevoeld zich in het openbaar over de herziening van het Volkenbondsverdrag 

uit te spreken. De gezanten van Zweden en Spanje hadden er echter op aangedron

gen dat hij duidelijk maakte hoe hij tegenover de Italiaanse ideeën stond, opdat hun 

landen zich ook zouden kunnen uiten. 'Genève en die aandrang deden mijn bezwa

ren overwinnen', aldus de minister.9 ' 
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Na het verzoek van Avenol aan De Graeff stelde Pelt een ontwerp voor een ver

klaring op, dat vervolgens door François werd bewerkt. Na een bespreking in de 

ministerraad werd er een definitieve versie opgesteld. De nota werd naar Avenol 

gestuurd en onder de leden van de Volkenbond verspreid.92 Op 17 januari las De 

Graeff de Nederlandse verklaring voor de radio voor. Volgens zijn verklaring was 

De Graeff van mening dat het onverantwoord zou zijn, bij voorbaat een afwijzende 

houding aan te nemen ten opzichte van de roep om revisie van het Volkenbondsver

drag. Het zou echter tevens verkeerd zijn op lichtvaardige gronden over te gaan tot 

herziening van de 'grondwet van de internationale gemeenschap'. Het Nederlandse 

volk was volgens De Graeff nooit van mening geweest dat het Volkenbondsverdrag 

van 1919 voor altijd ongewijzigd zou moeten blijven. De regering geloofde echter 

dat veel van de kritiek die op de Volkenbond was uitgeoefend, geen verband hield 

met de inrichting van deze organisatie als zodanig. Dergelijke kritiek zou door een 

eventuele wijziging van het Volkenbondsverdrag dus niet verdwijnen. 

S ommigen wilden het beginsel van de rechtsgelijkheid tussen de leden opgeven. 

De Nederlandse regering geloofde volgens De Graeff echter dat juist deze rechtsge

lijkheid het enige principe was waarop een organisatie van soevereine staten kon 

worden gebaseerd. Nederland wilde echter niet ontkennen dat er mogendheden 

waren 'met een wijdere belangensfeer en met grootere verantwoordelijkheid voor 

den algemeenen gang van zaken in de wereld dan andere mogendheden'. De rege

ring was er op zichzelf niet tegen dat deze staten over bepaalde zaken onderling 

onderhandelden, mits het resultaat van dergelijke besprekingen aan de bevoegde 

organen van de Volkenbond zou worden voorgelegd als zijnde een basis voor verder 

overleg. Andere staten mochten ook niet gebonden zijn aan de resultaten van der

gelijke particuliere besprekingen. Nederland had zich volgens De Graeff altijd 

kunnen verenigen met de wijze waarop de 'feitelijke ongelijkheid' van de leden van 

de Volkenbond was erkend in de samenstelling van de Raad. Nederland had zich 

zelfs altijd verzet tegen de uitbreiding van het ledental van dit lichaam. De Graeff 

betoogde niet te geloven dat de bepaling dat de besluiten van Raad en Algemene 

Vergadering eenstemmig moesten worden genomen, de oorzaak was van het falen 

van de Volkenbond. Het voornaamste probleem was het bestaan van meningsver

schillen tussen de lidstaten. Het was bovendien maar de vraag of een minderheid 

van de Volkenbondsleden bereid zou zijn zich aan het standpunt van een meerder

heid te conformeren. 

Wat de kritiek op de band tussen de vredesverdrag en het Volkenbondsverdrag 

betrof merkte De Graeff op dat Nederland het had toegejuicht, dat de Vredesconfe-

rentie van 1919 de gelegenheid tot de oprichting van de Volkenbond had gegeven. 

Zonder die conferentie zou de Volkenbond zeer vermoedelijk niet eens hebben 

bestaan. De regering gaf echter wel toe dat een scheiding tussen Volkenbonds ver

drag en vredesverdragen psychologische voordelen zou kunnen hebben. Een derge

lijke scheiding zou echter ook tot de ondergang van de Volkenbond kunnen leiden. 

De Graeff erkende dat de Volkenbond tot op zekere hoogte het behoud van de terri

toriale status quo van 1919-1920 waarborgde. De regering kon zich echter geen 
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volkerenorganisatie voorstellen die zich niet baseerde op het respect voor eenmaal 

gesloten verdragen. Dit hield volgens De Graeff niet in dat alle grensregelingen 

door iedere lidstaat als de meest wenselijke zouden moeten worden erkend. Wel 

betekende de plicht eenmaal gesloten verdragen te eerbiedigen, dat men slechts via 

door het Volkenbondsverdrag als rechtmatig erkende methoden naar wijziging van 

de grenzen mocht streven. 

De Volkenbond was betrokken bij de uitvoering van een aantal bepalingen van 

de vredesverdragen, bijvoorbeeld die inzake het Saargebied en Danzig. De Graeff 

erkende dat de Volkenbond in dit opzicht misschien niet aan alle verwachtingen 

had voldaan. Desondanks zag de Nederlandse regering niet in welke voordelen het 

beëindigen van de bemoeienis van de Volkenbond met deze kwesties zou kunnen 

hebben. Kortom: de regering zag geen noodzaak tot wijziging van het Volkenbonds

verdrag. Zolang de wil tot samenwerking aanwezig was, bood het bestaande statuut 

voldoende gelegenheid de doeleinden van de Volkenbond te verwezenlijken. De 

regering was echter bereid de kwestie van de wijziging te onderzoeken indien daar

om verzocht zou worden, mits er geen inbreuk zou worden gemaakt op het princi

pe van de rechtsgelijkheid. Bovendien zouden degenen die hervormingen wilden, 

van tevoren in concrete vorm moeten aangeven wat ze eigenlijk verlangden.93 

De Nederlandse verklaring werd positief ontvangen door de staten die streefden 

naar de handhaving van de band tussen Volkenbond en vredesverdragen. Loudon 

meldde vanuit Parijs dat de nota van De Graeff in de Franse pers vrijwel onopge

merkt was gebleven. Wel schreef Le Petit Journal dat Nederland er met deze nota 

blijk van gaf over 'gezond verstand' te beschikken. L'Ere. Nouvelle bracht een eerbe

toon aan de 'nobele geest' die de inspiratie voor de Nederlandse verklaring had 

gevormd. Nederland had een opinie verwoord die ook in Frankrijk altijd te horen 

was geweest. Paul-Boncour verzocht Loudon De Graeff te laten weten hoezeer hij 

diens verklaring had gewaardeerd: 'Dites au ministre que cette note nous aide beau

coup.'94 

Ook de reactie op het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken was overwegend 

positief. William Strang, een hoge ambtenaar op het Western Department, meende 

dat de opvattingen van de Nederlandse regering zeer verstandig waren, en dat zij 

er goed aan had gedaan deze naar buiten te brengen. H.W. Malkin, de juridisch 

adviseur van het ministerie, schreef: '(...) the Dutch observations (...) correspond 

to a considerable extent with those which have been made here.'95 Overigens bena

drukte jhr. A.M. Snouck Hurgronje, de secretaris-generaal van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken, tegenover Montgomery dat de verklaring was afgelegd op 

verzoek van het Secretariaat van de Volkenbond. Nederland wilde in deze aangele

genheid niet de rol van 'schoolmeester' spelen; Snouck Hurgronje besefte heel 

goed dat Nederland in het buitenland maar al te vaak als zodanig werd gezien.96 

Opmerkelijk genoeg was er ook in Italië waardering voor de Nederlandse verkla

ring. De Giornaled'Italia gai de inhoud ervan uitvoerig weer, zonder in-of ontstem

ming te uiten, zo rapporteerde Parijn vanuit Rome. Volgens hem had de verklaring 

in Italië geen ongunstige indruk gemaakt. Men verheugde zich erover dat een on-
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zijdige staat het onderwerp van de hervorming van de Volkenbond aan de orde had 
gesteld, hiermee erkennende dat herziening van het Volkenbondsverdrag noodza
kelijk was.97 

Van de door Italië gewenste herziening van het Volkenbondsverdrag kwam voor
alsnog niets terecht, vooral dankzij de houding van Frankrijk en zijn bondgenoten. 
Ook Groot-Brittannië wilde vooralsnog niet tot de herziening van het verdrag over
gaan. Simon slaagde erin Mussolini over te halen de verdere discussies over de 
hervorming van de Volkenbond uit te stellen totdat de ontwapeningskwestie zou 
zijn opgelost. Mussolini ging met dit voorstel akkoord. Italië kon het zich met het 
oog op de Duitse aspiraties ten opzichte van Oostenrijk immers niet veroorloven 
Frankrijk, Groot-Brittannië en Tsjechoslowakije tegen zich in het harnas te jagen. 
Bovendien zou Italië spoedig andere dingen aan het hoofd hebben, namelijk de 
voorbereiding van de invasie van Ethiopië.98 

Uiteraard lokte de verklaring van De Graeff kritiek uit van de zijde van degenen die 
streefden naar de verbreking van de band tussen de Volkenbond en de vredesver
dragen. Een reserve-majoor van de landmacht, H. Mathon, publiceerde op 26 janu
ari een open brief aan De Graeff in onder andere het Dagblad van Noord-Brabant. 

Mathon wees erop dat de Volkenbond zelf het beginsel van de rechtsgelijkheid van 
de leden had verkracht, daar het Volkenbondsverdrag een onderdeel vormde van 
de vredesverdragen. Hierdoor was misschien niet het formele recht, maar wel het 
'zedelijke recht' geschonden, aldus Mathon.99 

In februari 1934 moest De Graeff zijn optreden van de afgelopen maanden ten 

overstaan van de Eerste Kamer verdedigen. Hij zag zeer tegen dit debat op: de sena

toren deden over het algemeen zo gewichtig en wilden zo graag serieus worden 

genomen, zo schreef hij Van Limburg Stirum. De angst van de minister bleek niet 

geheel ongegrond, want hij zou in de Eerste Kamer met felle kritiek worden gecon

fronteerd. Deze kritiek kwam in de eerste plaats van prof. jhr. B.C. de Savornin 

Lohman, een uiterst conservatieve vertegenwoordiger van de CHU die contacten 

met Mathon onderhield. De Savornin Lohman was een oude bekende van De 

Graeff: hij was één van de grootste tegenstanders van diens ethische politiek in 

Nederlands-Indië geweest. In mei 1929, toen hij nog gouverneur-generaal was, had 

De Graeff over De Savornin Lohman geschreven: 'Zyne zelfvoldaanheid is evenre

dig aan zyn geborneerdheid, als men daarvan by een hoogleraar mag spreken."00 

Tijdens het debat in de Senaat zei De Savornin Lohman dat de Volkenbond een 

rietstengel dreigde te worden, die de hand die erop leunde doorboorde. Hij was hoe 

dan ook nooit een groot bewonderaar van de Volkenbond geweest, dit vanwege het 

Vitium orginis van deze volkerenorganisatie. De Volkenbond was ontstaan uit de 

overwinning van de Entente en opgezet als kongsi van de overwinnaars. De Savor

nin Lohman zei te betwijfelen of Nederland wel altijd de verleiding had kunnen 

weerstaan te worden geprezen door de 'grote broers', die graag zagen dat de kleine 

staten de kastanjes uit het vuur haalden. Hij vroeg zich verder af waarom de minis

ter het nodig had gevonden Duitsland te ontstemmen met zijn resolutie over de 
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joodse vluchtelingen. Verder wilde hij weten waarom Nederland ongevraagd zijn 

mening had gegeven over een delicate zaak als de hervorming van de Volkenbond 

en de losmaking van het Volkenbondsverdrag uit de vredesverdragen.101 In een 

brief aan Van Limburg Stirum zou De Graeffschrijven dat de rede van De Savornin 

Lohman zo 'giftig schoolmeesterachtig' was, dat 'deze hooggeleerde' hem het bloed 

onder de nagels had geperst. Hij suggereerde dat De Savornin Lohman gesouf

fleerd werd door F.C. Gerretson, de voorzitter van de Nationale Unie en ook al een 

oude tegenstander van de ethische politiek in Nederlands-Indië. Deze suggestie was 

niet helemaal zonder grond, want Gnerretson en De Savornin Lohman onderhiel

den inderdaad contacten. Na het debat in de Eerste Kamer schreef Gerretson de 

senator dat deze door de minister 'buitengewoon onbehoorlijk' was bejegend. Hij 

adviseerde De Savornin Lohman in het vervolg feller van zich af te bijten.102 

De andere criticus van De Graeff was P.E. Briët (ARP). Briët meende dat, nu de 

Volkenbond onvoldoende waarborgen voor de Nederlandse veiligheid bood, Neder

land nieuwe veiligheidswaarborgen buiten de Volkenbond om zou moeten zoeken. 

Hij stelde voor dat Nederland een non-agressieverdrag met Duitsland zou sluiten, 

een voorstel dat François ertoe zou brengen Briët te kwalificeren als 'een Machiavel-

li in zakformaat'.'03 Briët wees erop dat prof. Struycken in de laatste jaren van zijn 

leven voortdurend voor een voorzichtig buitenlands beleid had gepleit. De GraefF 

echter had die weg niet altijd behandeld. De antirevolutionair was het geheel en al 

eens met De Savornin Lohman: 'Het is heel mooi voor Volkenbondsidealen zijn 

stem te verheffen, maar men doe dit niet in een tijd, waarin die stem gevaarlijk 

eenzijdig klinkt en daardoor allen invloed mist, often onzen nadeele wordt uitge

legd."0« 

De Graeff werd tijdens zijn repliek geplaagd door een hevige aanval van spit. 

Desondanks verdedigde hij zijn beleid met verve en slaagde hij erin zijn begroting 

in 'veilige haven' te brengen. De minister betoogde dat Nederland door anderen 

was gevraagd zijn mening te geven over het vraagstuk van de herziening van het 

Volkenbondsverdrag. I n internationale kring stelde men veel prijs op het objectieve 

Nederlandse standpunt. De Nederlandse verklaring zou moeten dienen als aanzet 

voor de verdere discussie. De Graeff betreurde het dat er een band bestond tussen 

de vredesverdragen en het Volkenbondsverdrag, maar hij onderstreepte dat niet 

iedere staat bereid was de Volkenbond te verankeren in een nieuw verdrag dat los 

van de vredesverdragen zou staan. Nederland was echter wel bereid onder voor

waarden aan de ontkoppeling mee te werken, aldus de minister.105 

Veiligheid en ontwapening, 1933-1934 

In Groot-Brittannië was na de breuk tussen Duitsland en Genève de vrees voor een 

nieuwe oorlog fors toegenomen. 'There is a mad dog abroad once more and we 

must resolutely combine either to ensure its destruction or at least its confinement 
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until the disease has run its course', concludeerde de Britse generaal A.C. Temper-

ley, adviseur van de delegatie naar de Ontwapeningsconferentie, al in mei 1933.Io6 

Eind 1933 werden de eerste plannen om de Britse defensie te versterken opgesteld. 

De Britten waren vooral beducht voor de gevaren die de toekomstige ontwikkeling 

van het luchtwapen met zich mee zou kunnen brengen. Lord President of the Council 

Stanley Baldwin merkte al in 1933 op: 'The bomber will always get through.'107 De 

stafchefs van de Britse strijdkrachten wezen hun regering op het feit dat, mede 

dankzij de opkomst van het luchtwapen, het strategisch gewicht van Nederland en 

België flink was toegenomen. Het was voor Groot-Brittannië van essentieel belang 

te voorkomen dat deze gebieden in vijandelijke handen zouden vallen; desnoods 

zou het leger moeten worden ingezet, aldus de stafchefs.108 In Groot-Brittannië 

bestond echter een grote afkeer van de gedachte opnieuw militairen naar het conti

nent te sturen, zowel in regeringskringen als bij de publieke opinie. Bovendien 

waren lang niet alle Britten ervan overtuigd dat Duitsland een bedreiging voor de 

Britse veiligheid vormde. Als Hitler al expansionistische neigingen had, dan zou 

hij die vooral op Centraal-Europa botvieren, zo was de verwachting. Er bestond 

vrees dat Frankrijk Groot-Brittannië in een oorlog op het continent zou meeslepen. 

Sommigen, onder wie MacDonald, hadden vooralsnog een grotere hekel aan Frank

rijk dan aan Duitsland. Daar kwam nog bij dat Groot-Brittannië rekening had te 

houden met de groeiende militaire kracht van Japan. Verder verkeerde Groot-Brit

tannië in financiële moeilijkheden. Ook was bij grote delen van het electoraat de 

afkeer van oorlog en bewapening nog lang niet verdwenen.109 

De zogenaamde 'Nationale regering', die in werkelijkheid door de Tories werd 

beheerst, voerde lange tijd een nogal ambivalent beleid ten aanzien van Duitsland. 

Enerzijds maakte Groot-Brittannië een begin met de herbewapening. Er werd voor

al gewerkt aan de versterking van de luchtmacht, die wat omvang betreft nog maar 

de vijfde ter wereld was. De redenering was dat een sterke luchtmacht een afschrik

kende werking zou hebben. Het ministerie van Financiën, dat geleid werd door 

Neville Chamberlain, streefde naar een 'balanced budget' en probeerde de militaire 

uitgaven in de hand te houden.110 De Britse regering hoopte de wapenwedloop, die 

inmiddels was losgebarsten, zoveel mogelijk te beteugelen. Zij streefde naar het 

sluiten van een internationale overeenkomst, die ertoe moest leiden dat Duitsland 

toestemming zou krijgen zich tot op zekere hoogte te bewapenen, mits het naar 

Genève terugkeerde."1 De Britse regering was dus bereid de Duitse schendingen 

van de ontwapeningsbepalmgen van het Verdrag van Versailles door de vingers te 

zien. Frankrijk zou volgens de Britten de realiteit onder ogen moeten zien: wat 

gebeurd was, viel niet meer terug te draaien. Er bestond bij de Britse regering dan 

ook weinig enthousiasme voor de krachtdadige politiek van Barthou. 

Tengevolge van het echec van de Ontwapeningsconferentie groeide in Nederland 

de vrees voor het uitbreken van een nieuwe Europese oorlog. Het besef nam toe dat 

de Nederlandse positie er niet gunstiger op geworden was. Vooral in de zuidelijke 

provincies vreesden sommigen dat Nederland weleens het slagveld van een even-
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tuele Frans-Duitse oorlog zou kunnen worden. De regering ging er in de jaren 1933 

en 1934 nog niet van uit dat Duitsland een directe bedreiging voor de onafhanke

lijkheid van Nederland vormde. Desondanks werden de Nederlands-Duitse betrek

kingen er in deze periode niet hartelijker op; ze werden door Montgomery in zijn 

rapport over het jaar 1933 zelfs omschreven als 'uncomfortable'."2 Enerzijds kon

den velen, onder anderen Colijn, nog altijd begrip opbrengen voor de Duitse bezwa

ren tegen het Verdrag van Versailles. Anderzijds nam ook in regeringskringen de 

irritatie over de Duitse politiek toe. Vooral het optreden van Duitse nationaal-sociali

stische propagandisten in Nederland zorgde voor wrijvingen."3 Intussen groeide 

bij een deel van de publieke opinie de ergernis over de binnen- en buitenlandse 

politiek van Duitsland. Vreesde Colijn de economische ineenstorting van de ooster

buur, anderen hoopten juist op een Verelendung in Duitsland, omdat zij meenden 

dat deze het einde van het nationaal-socialistische regime zou inluiden."4 De soci

aal-democratische, vrijzinnig-democratische en een deel van de katholieke pers 

oefenden scherpe kritiek uit op de binnen- en buitenlandse politiek van het Derde 

Rijk. Het is dus niet verwonderlijk dat De Graeff Colijn schreef, dat alleen al de 

naam van Hitler in hoge mate prikkelend werkte op het overgrote deel van het 

Nederlandse volk."5 

Er waren in Nederland wel degelijk waarnemers die beseften dat Duitsland ex

pansionistische neigingen had, al werd over het algemeen verwacht dat deze vooral 

op Oostenrijk en Centraal-Europa gericht zouden zijn. In ieder geval moest Neder

land er rekening mee houden dat er een nieuwe, tot dusver latent gebleven factor 

in het Europese krachtenveld was verschenen. De Nederlandse positie was onzeker

der geworden, zo constateerde A.B. Cohen Stuart, de kroniekschrijver van het tijd

schrift De Volkenbond. Na de Machtsovername had vooral ter linkerzijde van het 

politieke spectrum de mening postgevat dat Duitsland een potentieel gevaar vorm

de voor de Europese vrede en de onafhankelijkheid van Nederland."6 Alhoewel 

vooral de rechtse partijen pleitten voor de versterking van de Nederlandse bewape

ning, werden ook in de SDAP en de VDB de voorstanders van eenzijdige ontwape

ning meer en meer in de verdediging gedrukt."7 

De oproep van Briët een niet-aanvalsverdrag met Duitsland te sluiten was een 

manifestatie van de groeiende angst dat Nederland in een eventuele oorlog tussen 

Frankrijk en Duitsland betrokken zou raken."8 Opvattingen als die van Briët leid

den ertoe dat E.N. van Kleffens, het hoofd van de afdeling Diplomatieke Zaken van 

het ministerie van Buitenlandse Zaken, in mei 1934 een nota opstelde waarin hij 

de uitgangspunten van het Nederlandse veiligheidsbeleid nog eens uiteenzette. Van 

Kleffens erkende in zijn memorandum dat voor Nederland de kans buiten de con

flicten van andere staten te blijven na 1918 was afgenomen. Dit was enerzijds het 

gevolg van de toetreding tot de Volkenbond, anderzijds van de opkomst van het 

luchtwapen. Zou Nederland nieuwe verplichtingen aangaan, dan zou de kans bui

ten conflicten te blijven nog verder worden verkleind. Van Kleffens adviseerde De 

Graeff dan ook dat Nederland zijn zelfstandigheidspolitiek zou voortzetten. Neder

land had weliswaar geen bondgenoten, maar bij een aanval zou er automatisch een 
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Schicksalsgemeinschafi ontstaan met de staten die ook het slachtoffer van een aanval 

waren geworden, zo verwachtte Van Kleffens."9 

Gezien de groeiende spanning in Europa en de vrees voor een oorlog, is het niet 

verwonderlijk dat een op het oog terloopse opmerking van Baldwin in Nederland 

enig opzien baarde. Tijdens een debat in het Lagerhuis in juli 1934 zei Baldwin dat 

sinds de opkomst van het luchtwapen de oude grenzen verdwenen waren. 'When 

you think of the defence of England, you no longer think of the chalkcliffs of Do

ver; you think of the Rhine.'120 Vervolgens berichtte het Britse dagblad de Daily 

Herald begin augustus 1934, dat Colijn tijdens de Economische Wereldconferentie 

door ambtenaren van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zou zijn ge

vraagd of Groot-Brittannië bij een eventuele oorlog gebruik zou mogen maken van 

Nederlandse vliegvelden. De Nederlandse regering trachtte dergelijke berichten te 

ontkrachten, maar had hiermee weinig succes.121 

Alhoewel de regering wilde vasthouden aan de zelfstandigheidspolitiek en dus 

geen militaire verbintenissen wenste aan te gaan, begon zij in te zien dat ook Ne

derland het zich niet langer kon veroorloven de tekenen des tijds te negeren. In 

januari 1934 presenteerde een commissie onder leiding van A.W.F. Idenburg, die 

van de regering de opdracht had gekregen te onderzoeken of er nog op de defen

sieuitgaven bezuinigd zou kunnen worden, haar rapport. De commissie rapporteer

de dat de grens van het toelaatbare was bereikt, zo niet overschreden. Op de oor

logsorganisatie kon niet verder worden bezuinigd, zij het dat op de vredesorganisa

tie nog wel besnoeid zou kunnen worden.122 Deckers wees zijn collega's op het feit 

dat verdere afbraakmaatregelen onverantwoord waren, dit gezien de mislukking 

van de Ontwapeningsconferentie en het feit dat veel andere staten hun bewapening 

aan het versterken waren. Bovendien zouden verdere bezuinigingsmaatregelen een 

steun in de rug voor extreem-rechtse partijen vormen. Ondanks de waarschuwin

gen van Deckers was de regering vooralsnog niet bereid haar koers radicaal te wijzi

gen, dat wil zeggen tot verhoging van de defensieuitgaven over te gaan.123 

Slotbeschouwing 

De Ontwapeningsconferentie van 1932-1934 had in de ogen van veel Nederlanders 

de eerste stap naar de zo gewenste vermindering van de bewapening moeten zijn. 

De meeste Nederlandse waarnemers waren van mening dat er een akkoord geslo

ten zou moeten worden, dat zou voorzien in een gelijkwaardige positie voor Duits

land. Dit hield in dat Frankrijk en zijn bondgenoten zouden moeten ontwapenen. 

Hiermee zou de herintegratie van Duitsland in de Europese orde een stap dichter

bij komen. Nogal wat Nederlanders konden begrip voor de Duitse verlangens op

brengen. Door de Duitse ontwapening had Frankrijk een machtsoverwicht verwor

ven en was Duitsland weerloos geworden, zo meende bijvoorbeeld Rutgers.124Tot 

ver na de Machtsovername geloofden velen in Nederland dat Duitsland welwillend 
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was, mits zijn gerechtvaardigde eisen maar zouden worden ingewilligd. Ook in het 

begin van de jaren dertig viel er in Nederland weinig begrip voor de Franse veilig-

heidsverlangens te bespeuren. Nederland was het bijvoorbeeld niet eens met het 

Franse standpunt dat vermindering van de bewapening alleen mogelijk was bij 

vergroting van de veiligheidswaarborgen. Wel erkende de Nederlandse regering dat 

staten zich bewapenden omdat zij zich niet veilig voelden; het standpunt van de 

voorstanders van eenzijdige ontwapening dat bewapening op zichzelf al de voor

naamste reden voor internationale spanningen was, deelde zij niet. Anderzijds 

geloofde de regering dat 'buitensporige bewapening' de onzekerheid waardoor 

sommige staten werden geplaagd nog verder zou prikkelen. De Nederlandse rege

ring bleef hameren op de noodzaak van vertrouwen tussen volken en staten. Het 

beste middel om het wederzijds vertrouwen tussen de staten te bevorderen, was het 

loyaal nakomen van Artikel 8 van het Volkenbondsverdrag. 

Nederland wees het Franse voorstel een continentaal Europees bijstandsverdrag 

te sluiten van de hand. Het wilde geen verplichtingen op zich nemen die door 

Groot-Brittannië werden afgewezen. Nederland zocht zijn heil nog steeds niet in 

juridisch-militaire organisatie, maar in morele factoren en in steeds nauwere poli

tieke en economische samenwerking.125 Toch keerde Nederland zich niet in princi

pe tegen de deelname aan een Europees bijstandsverdrag. Een dergelijk verdrag 

zou echter aan een tweetal voorwaarden moeten voldoen. In de eerste plaats zou 

Groot-Brittannië eraan mee moeten doen. Verder moest het sluiten van een derge

lijk verdrag gepaard gaan met een forse vermindering van de bewapening. 

Nederland nam op de Ontwapeningsconferentie een voorzichtige houding aan. 

Het land werkte samen met enkele kleine staten, maar het weigerde al te opvallen

de initiatieven te nemen, omdat de regering er - terecht - van uit ging dat het re

sultaat van de conferentie toch vooral afhankelijk was van de houding van de grote 

mogendheden. De voorstellen die Nederland zelf deed droegen een tamelijk be

scheiden karakter; ze betroffen zaken als een verbod op chemische oorlogvoering 

en op luchtbombardementen, waarvoor bij de Nederlandse publieke opinie brede 

steun bestond. Overigens hield Nederland zijn eigen defensiebelangen eveneens 

in het oog, getuige de reactie op het plan-MacDonald en het verzet van Deckers op 

een mogelijk verbod van de duikboot. 

De Volkenbond slaagde er in het begin van de jaren dertig niet in een einde te 

maken aan de belangrijkste internationale vraagstukken van dat moment, te weten 

de economische crisis en de wapenwedloop. De ontevredenheid over het functione

ren van de Volkenbond leidde in binnen- en buitenland tot een roep om hervor

ming van de volkerenorganisatie. Gezien de houding die Nederland vanaf 1920 ten 

opzichte van de vredesverdragen had ingenomen, is het niet vreemd dat de regering 

meende dat een scheiding tussen Volkenbondsverdrag en vredesverdragen inder

daad voordelen zou kunnen hebben. De regering besefte echter dat de losmaking 

van het Volkenbondsverdrag uit de vredesverdragen een zeer delicate aangelegen

heid was, die met uiterste omzichtigheid moest worden aangepakt. Een poging het 

Volkenbondsverdrag uit de vredesverdragen te verwijderen, kwam neer op het 



wegtrekken van een tafelkleed zonder het servies dat op de tafel staat te breken. Een 

dergelijke operatie mocht volgens de regering niet tot de ondergang van de Volken

bond leiden. Wat de door Italië voorgestelde hervorming van de Volkenbond betrof, 

begreep de regering wel dat de Italianen van plan waren van de organisatie een 

soort directoraat van de grote mogendheden te maken. Nederland hield echter vast 

aan het principe van de juridische gelijkheid tussen de lidstaten. Wel had Neder

land begrip voor de wens van de grote mogendheden bepaalde zaken onderling te 

regelen. De verklaring van januari 1934 bevatte eigenlijk 'voor elck wat wils'; het 

stuk was in dusdanig neutrale bewoordingen gesteld, dat niemand zich er een buil 

aan kon vallen. Met 'zijn' verklaring gaf De Graeff een vriendelijk knikje in de 

richting van zowel Frankrijk en zijn bondgenoten alsmede de 'revisionistische' 

staten. Vermoedelijk wilde Nederland het de grote mogendheden gemakkelijker 

maken de kwestie van de herziening van de vredesverdragen onderling te bespre

ken. Ook sloot de verklaring aan bij de gedachte dat Duitsland naar Genève zou 

moeten terugkeren; de regering hield immers de deur naar wijziging van het Ver

drag van Versailles en het Volkenbondsverdrag open. 
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