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SOVJET-UNIE EN SAARGEBIEDI NEDERLAND EN DE VOLKENBOND 

I934-I935 

De internationale verhoudingen boden in de herfst van 1934 een troosteloos beeld. 

De Ontwapeningsconferentie was verdaagd en niemand wist of ze ooit nog bijeen 

zou komen. Duitsland was uit de Volkenbond gestapt en was openlijk bezig zich 

te bewapenen. Bijgevolg namen de spanningen tussen Duitsland en Frankrijk met 

de dag toe. Bovendien had ook Japan de Volkenbond de rug toegekeerd. In Zuid-

Amerika woedde er sinds 1932 een oorlog tussen Bolivia en Paraguay om de Gran 

Chaco. De Economische Wereldconferentie was op een mislukking uitgelopen en 

vrijwel alle staten hadden hun toevlucht gezocht tot economisch nationalisme. 

Kortom: de droom dat er een Nieuwe Wereldorde zou ontstaan waarvan de Volken

bond het fundament zou vormen leek definitief vervlogen. 

De verslechtering van de internationale omstandigheden leidde ertoe dàt de 

Volkenbond in Nederland veel van de populariteit verloor die de volkerenorganisa

tie de jaren daarvoor op moeizame wijze had weten op te bouwen. Nederland zelf 

werd bovendien geteisterd door zowel een economische als een sociale crisis. De 

schok die de muiterij op de Zeven Provinciën teweeg had gebracht trilde nog lang 

na. In juli 1934 veroorzaakte het Jordaanoproer nieuwe deining in het 'conservatie

ve' en 'burgerlijk-verzuilde' Nederland. Intussen leek de Nationaal-Socialistische 

Beweeging (NSB) in opkomst. Ook in meer gematigde kringen groeide de kritiek 

op de parlementaire democratie. Dit alles leek erop te duiden dat het liberale, de

mocratische en internationalistische gedachtegoed waarop de Volkenbond rustte 

zijn beste tijd gehad had.1 

De aanhangers van de Volkenbond probeerden de moed erin te houden. Pelt 

meende begin 1934 dat 'pro-Volkenbondsinjecties' in Nederland niet overbodig 

waren. Hijzelf was er echter van overtuigd dat de Volkenbond niet ten onder kon 

gaan, ja, zelfs gedoemd was te blijven voortbestaan.2 Rutgers, de voorzitter van de 

VEV, hield op de jaarvergadering van oktober 1934 een redevoering met als titel 

'Hoe staat het met den Volkenbond?'. Het antwoord op deze vraag was eenvoudig: 

'(...) waar ge de vraag ook stelt - tien tegen een dat het antwoord in mineur zal 

zijn.' Rutgers erkende dat daar reden genoeg voor was: 'De harde realiteit is, dat 

veelszins de internationale betrekkingen gegrond zijn niet op gerechtigheid en eer, 

maar op belang en macht.' Hij benadrukte echter dat de Volkenbond alleen tot 

optreden in staat was indien de staten dat wilden. 'In de duisternis van dezen tijd 

blijft het bestaan van den Volkenbond een lichtpunt.'3 Lang niet iedereen deelde de 

opvatting van Rutgers. Veelzeggend is dat zelfs J.A. van Hamel, voormalig hoofd 

van de Juridische Afdeling van het Secretariaat en gewezen Hoge Commissaris in 

Danzig, veel van zijn vertrouwen in de volkerenorganisatie was kwijtgeraakt.4 De 
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populariteit van de Volkenbond zou vooral in confessionele kringen nog verder 
teruglopen, toen de Algemene Vergadering van 1934 besloot de Sovjet-Unie als lid 
te accepteren. 

De toetreding van de Sovjet-Unie tot De Volkenbond 

De toetreding van de Sovjet-Unie tot de Volkenbond was het resultaat van de poli

tiek van Barthou, die erop gericht was het Derde Rijk in een internationaal isole

ment te manoeuvreren. Barthou streefde eigenlijk naar het herstel van de oude 

Frans-Russische alliantie.5 Hij besefte uiteraard wel dat het sluiten van een alliantie 

met een communistische staat in binnen- en buitenland felle kritiek zou uitlokken. 

Vandaar dat Barthou het Frans-Russische verbond voor de buitenwereld acceptabel 

trachtte te maken door het in te kapselen in een bredere verdragsstructuur. Hij 

stelde voor dat Frankrijk, de Sovjet-Unie, Duitsland, Polen, Tsjechoslowakije en de 

Baltische staten een wederzijds bijstandsverdrag zouden tekenen. De onderteke

naars van dit bijstandsverdrag zouden beloven eikaars territoriale integriteit te 

respecteren. In geval van een aanval op één van de deelnemers zouden de andere 

contractanten deze staat te hulp komen, tenminste, indien zij een grens met het 

slachtoffer van de agressie deelden. Er was één uitzondering op deze bepaling: 

Duitsland en de Sovjet-Unie zouden elkaar in geval van een aanval eveneens bij

stand verlenen. Omdat Frankrijk geen gemeenschappelijke grenzen had met één 

van de andere beoogde ondertekenaars van het bijstandsverdrag, met uitzondering 

van Duitsland, wilde Barthou de overeenkomst aanvullen met een verdrag van 

wederzijdse bijstand tussen Frankrijk en de Sovjet-Unie.6 Om dit verdrag een zeke

re mate van respectabiliteit te verschaffen stelde Barthou voor dat de Sovjet-Unie 

lid zou worden van de Volkenbond. De Sovjets, die zich bedreigd voelden door 

zowel Duitsland als Japan, stemden in met deelname aan de door Barthou voorge

stelde verdragsstructuur, inclusief de toetreding tot de Volkenbond.7 

Nederland, dat de Sovjet-Unie niet formeel had erkend en geen diplomatieke 

betrekkingen met Moskou onderhield, stemde tijdens de Algemene Vergadering 

van 1934 tegen de toelating van de Sovjets tot de Volkenbond.8 Dit gebeurde op 

aandringen van de confessionele partijen, die op hun beurt door een deel van hun 

eigen achterban onder druk waren gezet. De confessionelen beweerden dat een 

'goddeloze dwangstaat' als de Sovjet-Unie niet in de Volkenbond thuishoorde.9 

Colijn en de meeste andere leden van het kabinet waren niet bereid de publieke 

opinie te trotseren: De Graeff, die al in Genève was om de Algemene Vergadering 

bij te wonen, kreeg vrijwel op het laatste moment van de ministerraad het bevel 

zich tegen de toelating van de Sovjets uit te spreken.10 

De Graeff werd door het besluit van de andere leden van het kabinet in een moei

lijke positie gemanoeuvreerd, daar hij zelf een voorstander was van de toelating van 

de Sovjet-Unie tot de Volkenbond. In Genève moest hij dus een standpunt verdedi-
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gen waarmee hij het oneens was. Na afloop van de Algemene Vergadering schreef 

De Graeff aan Van Limburg Stimm dat het besluit van het kabinet zozeer in strijd 

was zijn eigen overtuiging, dat hij ernstig had overwogen af te treden. De Graeff 

was het - uiteraard — niet eens met de Franse opvatting dat de Sovjet-Unie een nut

tig tegenwicht tegen Duitsland zou kunnen vormen. Zijn voornaamste argument 

voor toelating van de Sovjets was eerder van tegenovergestelde aard: 'De universali

teit van den Volkenbond eischte mijns inziens, dat men de Russen zou toelaten 

zoodra zij zich daartoe aanmeldden, en uit een oogpunt van behoud der wereldvre

de zou het beter zijn als de Russen zich de remmen van den Volkenbond aanlegden, 

dan wanneer zij daarbuiten bleven en ik vond het onjuist dat het kabinet deze zaak 

beoordeelde naar eigen partijmaatstaf, in plaats van haar uit een ruim internationaal 

standpunt te beschouwen."1 Veelzeggend is dat De Graeff bij de beraadslagingen 

in de zesde commissie van de Algemene Vergadering, die moest beslissen over de 

toelating van aspirant-leden, het Nederlandse standpunt nietuitgebreid motiveerde. 

De Graeff beperkte zich tot de opmerking dat hij zich aansloot bij het betoog van 

de Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken Giuseppe Motta, die zich tegen de 

toetreding van de Sovjet-Unie tot de Volkenbond had uitgesproken.12 

Nederland plaatste zich met zijn stem tegen de toelating van de Sovjets tot de 

Volkenbond in een uitzonderingspositie: behalve Nederland stemden alleen Zwit

serland en Portugal tegen. Bovendien was de stem tegen de toelating van de Sovjet-

Unie in strijd met het standpunt dat de regering sinds 1919 had ingenomen, name

lijk dat de Volkenbond een universele volkerenorganisatie zou moeten zijn. 

François had in een memorandum voor het kabinet geschreven: 'De Volkenbond 

behoort te zijn een organisatievorm der Statengemeenschap; men kan hem geen 

grooteren ondienst doen, dan te trachten hem tot een onder-onsje van gelijkgezin

den te beperken. Dit laatste is in den aanvang het streven der Geallieerden, met 

name van Frankrijk geweest."3 De confessionele partijen trokken zich van dergelij

ke nuchtere en pragmatische argumenten echter niets aan. 

Het voornaamste argument waarmee de confessionelen de toetreding van de 

Sovjet-Unie van de hand wezen was dat dit land en de Volkenbond onverenigbare 

grootheden waren. De Sovjet-Unie was een dictatuur die zijn religieuze en politieke 

minderheden onderdrukte. Bovendien zouden de Sovjets niet bereid zijn te voldoen 

aan de verplichtingen die het lidmaatschap van de Volkenbond met zich meebracht. 

Op zichzelf hadden de confessionelen wel gelijk: de Sovjet-Unie was inderdaad een 

totalitaire staat, waarvan de buitenlandse politiek bovendien gericht was op de 

'sovjettisering' van Europa.'4 François had in het al genoemde memorandum ech

ter geschreven: 'Gaat men Staten weren op grond van politieke tendenzen, die de 

groote meerderheid niet deelt, dan is Sowjet-Rusland niet de eenige Staat, die uitge

worpen dient te worden. Hoezeer men ook gekant moge zijn tegen de politiek van 

zoodanige Staten, het is toch altijd beter dat men ze in het verband heeft, dan dat 

zij hun werkzaamheden daarbuiten uitoefenen. Het Volkenbondverdrag stelt als 

eisch voor het Lidmaatschap: "se gouverner librement" en "intention sincère d'ob

server ses engagements internationaux". De gebeurtenissen uit den laatsten tijd 
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hebben er wel toe geleid, dat de eischen te dien opzichte wel ietwat lager zijn te 

stellen dan men in 1920 beoogde.' Verwijzend naar het Nederlandse verlangen 

Duitsland en Japan weer in Genève terug te zien concludeerde François: 'Men 

moge omtrent de oprechtheid van het verlangen der Sowjets tot nakoming van 

verdragen zijn eigen ideeën hebben, de vraag is of er hier meer reden tot twijfel te 

dien aanzien bestaat dan ten opzichte van andere Staten, die wél in den Bond zijn 

opgenomen - of die men zich beijvert weer in den Bond terug te krijgen.'15 Hieraan 

kan worden toegevoegd dat het feit dat de Sovjet-Unie een dictatuur was met een 

slechte internationale reputatie, Nederland er lange tijd niet van had weerhouden 

handelsbetrekkingen met Moskou te onderhouden. 

De Nederlandse Volkenbondspolitiek werd in de jaren twintig en vroege jaren 

dertig doorgaans gekenmerkt door nuchterheid en pragmatisme; van Prinzipienrei

terei was over het algemeen geen sprake. De Graeff en François waren inzake de 

toelating van de Sovjets tot de Volkenbond eveneens geneigd een realistisch en 

zakelijk standpunt in te nemen, maar onder druk van Colijn en de rest van het 

kabinet moesten zij zwichten voor de wereldvreemde argumenten van de confessio

nele partijen. Met haar standpunt inzake de toelating van de Sovjet-Unie tot de 

Volkenbond had de Nederlandse regering, in de woorden van de vrijzinnig-demo

cratische senator R. Kranenburg, de 'bedenkelijke schijn van Don Quichotterie' op 

zich geladen. lS De ironie wil dat de houding van de regering hoe dan ook niet be

vredigend was voor de confessionele partijen, die vonden dat De Graeff het Neder

landse standpunt veel krachtiger had moeten motiveren. Nederland had volgens 

hen in Genève getuigenis moeten afleggen van wat er altijd al aan de Volkenbond 

had geschort, namelijk het tekort aan christelijke grondslag.17 

Aangezien de toelating van nieuwe leden slechts kon worden tegengehouden in

dien daarvoor in de Algemene Vergadering een meerderheid van twee derde be

stond, had de houding van Nederland, Portugal en Zwitserland geen dramatische 

gevolgen. De Sovjet-Unie trad tot de Volkenbond toe en kreeg meteen een perma

nente zetel in de Raad. De toetreding van de Sovjets tot de Volkenbond vormde een 

triomf voorde Realpolitik van Barthou, die duidelijk wilde maken dat Frankrijk zich 

niet zonder meer bij een verdere machtsontplooiing van het Derde Rijk zou neer

leggen. Een ander opvallend onderdeel van de Duitsland-politiek van Barthou was 

zijn houding inzake een belangrijk internationaal vraagstuk dat in 1934 de kop zou 

opsteken, te weten de toekomst van het Saargebied. Dit gebied dreigde in de loop 

van dat jaar één van de belangrijkste kruitvaten van Europa te worden. 

Het Saargebied, 1919-1934 

Het stroomgebied van het riviertje de Saar heeft vanwege zijn strategische ligging 

en zij n steenkoolmij nen eeuwenlang een aanzienlijk militair en economisch belang 
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vertegenwoordigd. De voordien overwegend Duitstalige streek werd onder Lodewijk 

xiv door Frankrijk ingelijfd. De Franse overheersing duurde tot aan de Vrede van 

Rijswijk van 1697. In 1792 werd het Saarbekken opnieuw door Frankrijk gean

nexeerd; deze tweede periode van Franse overheersing duurde tot 1815. De twee 

korte periodes waarin Frankrijk de scepter zwaaide over het Saarbekken zouden 

hun sporen nog enige tijd nalaten. In de tweede helft van de negentiende eeuw 

nam de invloed van de Franse taal en cultuur in het gebied echter af, omdat vele 

' immigranten' uit andere delen van Duitsland zich in de streek vestigden. Zoals 

eerder vermeld hadden Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten in Ver

sailles besloten dat het Saarbekken tijdelijk onder het bestuur van de Volkenbond 

zou worden geplaatst, dit ondanks het feit dat de overgrote meerderheid van de 

bewoners van de streek Duitstalig was. Duitsland behield de soevereiniteit over het 

te vormen Saargebied, maar het land zag voor vijftien jaar af van het uitoefenen 

van de soevereiniteitsrechten. Het bestuur over het Saargebied zou vijftien jaar lang 

worden uitgeoefend door een commissie van de Volkenbond. Na afloop van deze 

periode zou de bevolking van het Saargebied zich door middel van een volksstem

ming over de toekomst van het landje mogen uitspreken. Tevens kreeg Frankrijk 

de eigendomsrechten van de kolenmijnen in het Saarbekken toegewezen.19 

Het door de vredesconferentie in het leven geroepen Saargebied, dat bestond uit 

delen van de Pruisische Rijnprovincie en de Beierse Pfalz, had een oppervlakte van 

1.900 vierkante kilometer. De wijze waarop het Saargebied bestuurd werd was 

vastgelegd in het zogenaamde Saarstatuut, dat bestond uit de artikelen 45 tot en 

met 50 van het Verdrag van Versailles en een aanhangsel van veertig paragrafen. 

Het statuut bepaalde dat de Duitse regering alle wetgevende, uitvoerende en juridi

sche bevoegdheden die zij in het Saargebied bezat, voor vijftien jaar zou overdragen 

aan de Volkenbond. De inwoners van het Saargebied mochten niet langer deelne

men aan de verkiezingen in Duitsland. De wetten die de Rijksdag en de parlemen

ten van Beieren en Pruisen na de wapenstilstand afkondigden, waren niet op het 

Saargebied van toepassing; de Duitse wetten van vóór november 1918 zouden wel 

geldig blijven. De Volkenbond stelde een Regeringscommissie van vijf personen 

aan die het Saargebied moest besturen; één van de commissarissen diende uit het 

gebied zelf afkomstig te zijn. De Regeringscommissie was alleen aan de Volken

bond verantwoording schuldig en moest vier keer per jaar rapport aan de Raad 

uitbrengen. De commissie mocht ambtenaren benoemen, wetten en verordeningen 

afkondigen en belastingen heffen. In feite had zij zowel de uitvoerende als de wet

gevende macht in het Saargebied in handen. De juridische macht bleef berusten 

bij de oude gerechtshoven, al werd er een nieuw Opperste Gerechtshof met elf 

buitenlandse rechters, onder wie de Nederlander C.A.J. Hartzfeld, in het leven 

geroepen.20 In de eerste jaren van haar bestaan kon de Regeringscommissie reke

nen op de steun van meer dan 8.000 buitenlandse, vooral Franse, soldaten. 

De eerste jaren van het Volkenbondsbestuur over het Saargebied werden geken

merkt door een aaneenschakeling van incidenten, die vooral een gevolg waren van 

de wens van Frankrijk het gebied te verfransen. De Regeringscommissie stond in 
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deze periode geheel onder Franse invloed; de eerste president van de commissie 

was de Fransman Victor Rault, die eenvoudigweg de bevelen van zijn eigen rege

ring opvolgde. Zoals gezegd was de bevolking van het Saargebied in overgrote 

meerderheid Duits. Zij wilde zo snel mogelijk naar Duitsland terugkeren en verzet

te zich dan ook tegen het optreden van de Regeringscommissie. De lokale bevol

king beschouwde het Saargebied als bezet gebied: het Volkenbondsbesruur werd 

door de Saarlanders betiteld als een Kolonialsystem en een Negerregierung. In de 

tweede helft van de jaren twintig namen de spanningen in en rond het Saargebied 

wat af, maar het bleef een potentiële haard van onrust.21 

De volksstemming waarin het Saarstatuut voorzag zou vijftien jaar na de instelling 
van het bestuur van de Volkenbond moeten worden gehouden. De bevolking had 
de keuze uit drie opties, te weten hereniging met Duitsland, aansluiting bij Frank
rijk of voortzetting van het Volkenbondsbesruur, de zogenaamde status quo. De 
leiders van de verschillende partijen in het Saargebied gingen er lange tijd van uit 
dat zeker vijfennegentig procent van de bevolking voor terugkeer naar Duitsland 
zou stemmen. De machtsovername van Hitler had echter ook zijn gevolgen voor 
de situatie in het Saargebied. Door deze machtsovername werd het gebied een 'vrij 
Duits eiland in een bruine zee'. Veel tegenstanders van Hitler vluchtten naar het 
Saargebied; een aantal van hen werd door de Regeringscommissie als ambtenaar 
aangesteld. Het Duitse Exil gebruikte het Saargebied als een springplank voor de 
verspreiding van propagandamateriaal in Duitsland. Ten gevolge van de Machts
overname werden de meeste inwoners van het Saargebied met een dilemma gecon
fronteerd. Enerzijds voelden vrijwel allen zich Duits en wilden zij zo spoedig moge
lijk weer bij Duitsland horen, anderzijds wilden velen niet in een door nationaal
socialisten gedomineerd Duitsland leven.22 

De nationaal-socialistische partij in het Saargebied was te onbeduidend om de 

bevolking doeltreffend te mobiliseren. Bij de verkiezingen voor de zogenaamde 

Landesrat van 1932 had zij nog geen zeven procent van de stemmen behaald.23 In 

juli 1933 werd het Deutsche Front opgericht, een beweging die alle voorstanders van 

terugkeer naar Duitsland moest verenigen. De oprichting van dit front vormde de 

aanzet voor een vrijwel volledige 'gelijkschakeling'; uiteindelijk zouden zowel de 

lokale nationaal-socialisten als de 'burgelijke' partijen zich erbij aansluiten. Het 

Deutsche Front voerde campagne onder het motto 'Deutsch ist die Saar'. Alhoewel 

de leiding van het Deutsche Front beweerde dat het front geen politieke partij was, 

kende het dezelfde structuur als de NSDAP; het had zelfs een eigen Führer. De enige 

grote partijen die zich niet bij het Deutsche Front aansloten waren de Sozialdemo

kratische Partei Deutschlands en Kommunistische Partei Deutschlands. Deze zouden 

in juni 1934 het Einheitsfront vormen, samen met enkele kleine katholieke groepe

ringen. Het Einheitsfront voerde propaganda ten behoeve van de status quo: het 

wilde dat het Volkenbondsbesruur zou worden voortgezet totdat Hitler ten val zou 

zijn gebracht. In de loop van 1934 leek de aanhang van de voorstanders van de 

status quo snel toe te nemen; sommige aanhangers van het Einheitsfront verwacht-
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ten zelfs dat zij bij de volksstemming veertig procent van de bevolking achter zich 

zouden krijgen. De Raad had tot taak na de volksstemming een beslissing over het 

lot van het Saargebied te nemen. Indien een grote minderheid voor de status quo 

zou stemmen, zou de Raad wel gedwongen zijn daar bij zijn beslissing rekening 

mee te houden, zo meenden de aanhangers van het Einheitsfront. Zij hoopten Hitler 

een gevoelige nederlaag te kunnen toebrengen; het prestigeverlies dat de dictator 

in Duitsland zelf zou lijden, zou misschien de eerste stap naar zijn val zijn. Het 

motto van het Einheitsfront was dan ook: 'Schlagt Hitler an der Saar!'24 

In de loop van 1934 zou de atmosfeer in het Saargebied dramatisch verslechte

ren. Het Deutsche Front en het Einheitsfront organiseerden manifestaties en ver

spreidden propagandamateriaal. De twee kampen maakten elkaar uit voor alles wat 

mooi en lelijk is; beide partijen bezondigden zich aan spionage en intimidatie. De 

strijd tussen de twee kemphanen was echter uitermate ongelijk. De meeste ambte

naren, inclusief die van de politie, werden lid van het Deutsche Front, dat ook het 

juridische apparaat domineerde. Vooral de nationaal-socialisten voerden een agres

sieve en gewelddadige campagne en maakten zich aan grove gewelddaden schul

dig.25 Verder kreeg het Deutsche Front steun vanuit Duitsland. 

Midden 1934 was de Saarkwestie één van de meest prangende vraagstukken in 

Europa geworden. Voor het nationaal-socialistische bewind in Berlijn was het uiter

aard van het grootste belang dat de bewoners van het Saargebied zich massaal voor 

terugkeer naar Duitsland zouden uitspreken. Zou het Saargebied weer deel van het 

Vaderland worden, dan zou dit de eerste wijziging van de in Versailles vastgestelde 

grenzen betekenen. Het percentage voorstanders van terugkeer naar Duitsland zou 

zo groot mogelijk moeten zijn, aangezien het prestige van het nationaal-socialisti

sche bewind in het algemeen en dat van Hitler in het bijzonder op het spel stond. 

Vandaar dat Joseph Goebbels een enorme propaganda op touw zette om de bevol

king van het Saargebied te bewerken. Hitler wilde niet met een onaangename ver

rassing in de vorm van een grote minderheid voor de status quo worden geconfron

teerd. Hij betoogde herhaaldelijk dat alleen de Saarkwestie de toenadering tussen 

Frankrijk en Duitsland in de weg stond. In de redevoering die hij hield na het Duit

se vertrek uit Genève, verklaarde Hitler dat Duitsland na de teruggave van het Saar

gebied wat Frankrijk betrof geen territoriale ambities meer had; hij was dus bereid 

definitief van Elzas-Lotharingen af te zien. De terugkeer van het Saargebied in het 

Duitse Rijk zou de eerste stap op weg naar verzoening tussen Frankrijk en Duits

land zijn. Hitler toonde zich voorstander van de gedachte de Saarkwestie via een 

bilateraal verdrag tussen Duitsland en Frankrijk, dus buiten de Volkenbond om, op 

te lossen.2 Nu het er op begon te lijken dat het enthousiasme van de Saarlanders 

voor hereniging met Duitsland sterk aan het afnemen was, was Frankrijk echter 

minder dan ooit bereid tot rechtstreekse onderhandelingen met Duitsland. Barthou 

sprak zich in september 1934 zelfs openlijk uit ten gunste van voortzetting van het 

Volkenbondsbesruur in het Saargebied. Aldus probeerde hij de Saarlanders duide

lijk te maken dat zij bij de volksstemming niet slechts voor de vraag zouden staan 

of zij bij Frankrijk dan wel bij Duitsland wilden horen, maar dat zij ook zouden 
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moeten beslissen of zij in een democratische dan wel een dictatoriale staat wilden 
leven.27 

De Regeringscommissie, die toentertijd geleid werd door de Brit Geoffrey Knox, 
zag zich ten gevolge van de nieuwe ontwikkelingen in het Saargebied voor enorme 
problemen geplaatst. Het werd de commissie vrijwel onmogelijk gemaakt de open
bare orde te handhaven. De Regeringscommissie verbood beide kampen zonder 
toestemming vergaderingen, marsen en demonstraties te organiseren. De s A en de 
ss werden ontbonden en er werd een uniform verbod afgekondigd. Tevens was het 
de inwoners van het Saargebied verboden boycots tegen joodse winkeliers te organi
seren. De Regeringscommissie deed ook pogingen contacten tussen lokale en 'bui
tenlandse' (dat wil zeggen Duitse) organisaties tegen te gaan. Uit de aard der zaak 
waren veel van de verordeningen die de Regeringscommissie uitvaardigde tegen 
het Deutsche Front gericht. Knox was dan ook alles behalve populair bij de nationaal
socialisten; zowel in het Saargebied zelf als in Duitsland werd er een tamelijk on
smakelijke propaganda tegen zijn persoon gevoerd. De Britse regering besloot op 
een gegeven ogenblik twee agenten van Scotland Yard naar het Saargebied te sturen 
om Knox, die zelfs door zijn eigen butler werd bespioneerd, tegen aanslagen te 
beschermen.28 

Nederland en de organisatie van de volksstemming 

In Nederland had de Saarkwestie in de jaren twintig en vroege jaren dertig al enige 

aandacht gekregen. Nederland beschikte zelfs over een heuse 'Saardeskundige', in 

de persoon van K.F.O. James, een gemeenteambtenaar te Rotterdam die in 1925 

een proefschrift had geschreven over de juridische status van de bewoners van het 

Saargebied.29 James zou zich ook nadien bezighouden met de toestand in het Saar

gebied. In 1934 oefende hij enige kritiek uit op het beleid van de Regeringscommis

sie, die uit de aard der omstandigheden gedwongen was zich eenzijdig tegen de 

propaganda van de Duits-nationalen te keren. Anderzijds had hij wel begrip voor 

de commissie, die voor een zeer zware taak stond. Verder hekelde James de grove 

toon van de Duitse propaganda. Hij meende echter dat de handhaving van de be

staande toestand zou neerkomen op het continueren van een situatie van 'verlicht 

despotisme'. James schreef dat indien het lot van het Saargebied definitief zou 

worden bepaald, dit hogelijk zou bijdragen aan de rust en vrede in Europa, vooral 

als het gebied aan Duitsland zou worden teruggegeven. Hopelijk zou een dergelijk 

besluit de bevolking de nodige rust brengen en Europa verlossen van één van de 

moeilijkste en gevaarlijkste vraagstukken welke Versailles had achtergelaten.30 

James was dus van mening dat de terugkeer van het Saargebied naar het moe

derland de beste oplossing van het Saarvraagstuk zou zijn, zelfs nu in Duitsland de 

nationaal-socialisten de scepter zwaaiden. Deze mening werd in extreem-rechtse 

kringen in Nederland uiteraard met nog veel meer vuur verdedigd. Zo publiceerde 
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W. M. Westerman, hoofdredacteur van het Haagsch Maandblad en kamerlid namens 

het ultra-rechtse Verbond voor Nationaal Herstel, in november 1934 in zijn eigen 

tijdschrift een artikel over de Saarkwestie. In dit artikel beweerde Westerman dat 

het Saargebied jarenlang door Frankrijk was uitgebuit, een misdaad die had plaats

gevonden onder de dekmantel van de 'zogenaamde Volkenbond'. Over de contem

poraine omstandigheden schreef Westerman dat de 'dictatoriale' Regeringscom

missie nog steeds francofiel was. Hij ontkende dat de Duitse regering pressie op 

de bevolking van het Saargebied uitoefende. Evenmin was er bewijs dat het Deut

sche Front de bevolking onder druk zette. Het was juist Frankrijk dat de uitslag van 

de stemming trachtte te beïnvloeden: van de door dat land op touw gezette campag

ne zou Goebbels nog wat kunnen opsteken. Westerman verwachtte dat de Saarlan

ders 'de stem van het bloed' zouden gehoorzamen. Er zouden zich in het Saarge

bied geen ongeregeldheden voordoen, tenzij Frankrijk en de Volkenbond - 'identie

ke begrippen' - een conflict zouden willen forceren.3' 

In linkse kring werd er uiteraard anders over gedacht. De journalist Edouard de 

Nève publiceerde in De Groene Amsterdammer een serie artikelen over het 'no man's 

land'. In tegenstelling tot Westerman meende De Nève dat het Deutsche Front wel 

degelijk terreur uitoefende. Ook geloofde hij dat de bevolking van het Saargebied 

vanuit Berlijn methodisch bewerkt en geterroriseerd werd. Volgens De Nève zou 

handhaving van de status quo voor het Saargebied de beste oplossing zijn. Terug

keer naar Duitsland zou immers tot de economische ondergang van het gebied 

leiden. Bovendien stond het lot van de joden en de Duitse vluchtelingen op het spel. 

Verder zou het oorlogsgevaar stijgen als Duitsland het Saargebied in handen zou 

krijgen, dit gezien de strategische ligging van de streek. Het zou een klap in het 

gezicht van het nationaal-socialisme zijn als een groot deel van de bevolking zich 

voor de status quo zou uitspreken, aldus De Nève.32 

De volksstemming in het Saargebied zou in de vroege maanden van 1935 moeten 

plaatsvinden. Vandaar dat de Raad op 20 januari 1934 besloot met de voorbereiding 

van het plebisciet te beginnen. Deze voorbereiding werd in handen gelegd van een 

Commissie van Drie, die onder leiding stond van de Italiaan baron Pompeo Aloisi. 

De commissie beschikte over een uitgebreide staf van juristen en adviseurs, onder 

wie de Nederlander prof. J. Kosters, vice-president van de Hoge Raad. L. Nypels, 

werkzaam als raadsheer bij de Hoge Raad, was betrokken bij het opstellen van het 

reglement van de volksstemming.33 In mei 1934 stelde de Raad vast dat het ple

bisciet op 13 januari 1935 gehouden zou worden. Frankrijk en Duitsland gingen 

met deze regeling akkoord; beide landen beloofden zelfs dat zij, indien het Saarge

bied aan hen zou worden overgedragen, politieke tegenstanders in het gebied niet 

zouden vervolgen. 

Op 4 juni 1934 stelde de Raad een Plebiscietcommissie in, die de volksraadple

ging in goede banen moest leiden. Deze commissie bestond uit de Zwitser Victor 

Henry, de Zweed Alan Rohde en de Nederlandse spoorwegingenieur Daniel de 

Iongh, oud-burgemeester van Semarang en voormalig directeur van de gouverne-
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mentsbedrijven in Nederlands-Indië. De benoeming van De Iongh leidde in Neder
land tot enig rumoer in de extreem-rechtse pers. Zo beweerde het rechtse blad De 

Rijkseenheid dat De Iongh er sociaal-democratische neigingen op na hield. Deze 
geruchten waren volgens De Graeff in de wereld geholpen door 'Mussert cum suis' 
en door het Verbond voor Nationaal Herstel. De Graeff verzocht Van Limburg 
Stirum de geruchten over de politieke voorkeuren van De Iongh, mochten deze ook 
in Duitse regeringskringen rondzingen, te ontzenuwen. 'De man is net zoo min 
sociaal-democratisch als gij en ik, en een der redenen waarom ik lang geaarzeld heb 
De Iongh aan te bevelen was, dat hij den naam heeft van al te Deutschfreundlich 
te zijn!'34 

De Plebiscietcommissie werd bij haar taak geassisteerd door een vijftigtal Kreis-

inspektoren. Zij dienden toe te zien op de correcte uitvoering van het reglement van 

het plebisciet. Verder behoorde het tot hun taak potentiële stemgerechtigden te 

registreren. Twee van de inspecteurs werden door Nederland geleverd, te weten 

A.H. Bennewitz, generaal-majoor b.d. van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch 

Leger, en J. Brinks, oud-resident van Semarang. H.Ch.G.J. van der Mandere, de 

algemeen secretaris van de VEV, werd benoemd tot 'verbindingsinspecteur'. Iedere 

gemeente in het Saargebied stelde een kieslijst voor het plebisciet op; de gemeente

lijke commissies die met deze taak waren belast werden ieder voorgezeten door een 

adjunct-kringinspecteur, van wie er zeven uit Nederland afkomstig waren.35 Verder 

waren er met het oog op de volksstemming zogenaamde Kreisgerichte gecreëerd. 

Deze moesten zich bezighouden met de beslechting van overtredingen begaan 

tegen de voor de volksstemming in het leven geroepen organen. Tevens dienden de 

'kringrechtbanken' als instantie voor hoger beroep bij de vaststelling van de kiezers

lijsten. Onderde 'kringrechters' bevonden zich H.H. Reyers, kantonrechter-plaats

vervanger te Den Haag, en jhr. C l . van der Wijck, rechter-plaatsvervanger bij de 

arrondissementsrechtbank in de residentie. Buitenlandse Zaken had bij de aanstel

ling van de Nederlandse functionarissen een bemiddelende rol gespeeld. Het vin

den van de juiste kandidaten was het ministerie overigens niet meegevallen. Zo 

verzuchtte François na een gesprek met Bennewitz: 'Het blijkt (...) bijna onmogelijk 

Hollanders te vinden, die werkelijk vloeiend Duitsch spreken.'36 

Was het vinden van geschikte kandidaten voor de genoemde posten al geen 

sinecure, Buitenlandse Zaken werd met een nog zwaardere opgave geconfronteerd 

toen vanuit het Secretariaat werd gevraagd of Nederland bereid was enkele honder

den voorzitters van de stembureaus te leveren. De Graeff wilde dit verzoek honore

ren. Uit internationaal oogpunt was het volgens hem van groot belang dat de volks

stemming in het Saargebied een ordelijk verloop zou hebben en hiervoor waren 

onpartijdige voorzitters nodig. Wel zou de regering zich volgens De Graeff moeten 

beperken tot officieuze medewerking aan de selectie.37 Uiteindelijk werd besloten 

het ministerie van Binnenlandse Zaken in te schakelen bij de selectie van de voor

zitters. Minister van Binnenlandse Zaken J.A. de Wilde verzocht de Commissaris

sen van de Koningin in de verschillende provincies ieder een dertigtal kandidaten 

naar voren te schuiven. Deze personen dienden aan een groot aantal eisen te vol-
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D. de Iongh neemt een groep Nederlandse voorzitters van de stembureaus de verkiezingseed af 
(Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam). 

doen: niet alleen moesten zij volkomen vertrouwd zijn met de Duitse taal, ook 

zouden zij over de nodige tact moeten beschikken om een ongestoorde en ordelijke 

gang van zaken in hun stembureaus te verzekeren. Verder vestigde De Wilde met 

nadruk de aandacht op het feit, dat er geen kandidaten mochten worden voorgedra

gen die behoorden tot 'zoodanige extreme politieke richting', dat twijfel zou kun

nen rijzen aan hun onpartijdigheid ten aanzien van het Saarvraagstuk. 'Ook aanwij

zing van Israëlieten voor de hier bedoelde functie wordt minder wenschelijk ge

acht.'3 Uiteindelijk zou Nederland 365 voorzitters - een derde van het totaal - naar 

het Saargebied sturen, onder wie 190 burgemeesters. De overige voorzitters waren 

voornamelijk afkomstig uit Luxemburg en Zwitserland. Onder de Nederlandse 

voorzitters bevonden zich enkele persoonlijkheden die vooral tijdens en na de 

Tweede Wereldoorlog naam zouden maken, zoals ƒ. Linthorst Homan, L.J.M. Beel 

en P.S. Gerbrandy. Uiteraard was James eveneens van de partij.39 De voorzitters 

reisden op 10 januari 1935 naar het Saargebied af; de Nederlandsche Spoorwegen 

hadden twee extra treinen ingezet. 

De internationale troepenmacht voor het Saargebied 

In de herfst en winter van 1934 werd de situatie in en rond het Saargebied uiterma

te precair. De spanningen tussen het Einheitsfront en het Deutsche Front liepen hoop 

op. Bovendien verslechterden de relaties tussen Frankrijk en Duitsland. Zoals Co-

lijn in november schreef, hing de volksstemming 'als een donkere wolk over Euro

pa'.40 Knox werd zoals gezegd met enorme moeilijkheden geconfronteerd. Hij kon 
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aanvankelijk nauwelijks op steun van zijn eigen regering rekenen. Groot-Brittannië 

wilde zijn vingers niet branden aan de Saarkwestie en probeerde zich zoveel moge

lijk van het vraagstuk te distantiëren. Het Foreign Office hoopte dat Frankrijk en 

Duitsland tot een 'out of court settlement' zouden komen. Parijs zou het aanbod 

van Hitler het Saarvraagstuk bilateraal te regelen moeten aanvaarden. Mocht dit 

niet lukken, dan hoopte Londen dat honderd procent van de bevolking van het 

Saargebied voor terugkeer naar Duitsland zou stemmen.4 ' Ondanks haar afkeer in 

de Saarkwestie te worden betrokken, werd de Britse regering op den duur wel ge

dwongen enige interesse voor de gang van zaken in en rond het Saargebied aan de 

dag te leggen. Het gebied was samen met Oostenrijk immers 'the potential flash

point in Europe' geworden. Bovendien stond de persoonlijke veiligheid van de Brit 

Knox op het spel.42 

Barthou was uiteraard zeer tevreden over de gang van zaken rond het Saarge

bied. Hij kon zich nu richten op enkele andere punten die hoog op zijn agenda 

stonden. Zoals eerder gezegd wenste Barthou Duitsland in een internationaal isole

ment te manoeuvreren. Vandaar dat hij de betrekkingen tussen Frankrijk en Italië 

wilde aanhalen. Verder streefde Barthou naar betere relaties tussen Italië en Joego

slavië, twee staten die al jarenlang met elkaar overhoop lagen. Barthou nodigde de 

Joegoslavische koning Alexander uit een bezoek aan Frankrijk te brengen; zijn 

bedoeling was de vorst over te halen toenadering tot Italië te zoeken. Op 9 oktober 

arriveerde Alexander in Marseille, waar hij door Barthou verwelkomd werd. Het 

tweetal stapte in een open auto om een rit door de stad te maken. Dit bleek een 

fatale beslissing: tijdens de rit sprong een terrorist op de treeplank van het voertuig 

en vuurde een aantal schoten op de inzittenden af. Barthou en de Joegoslavische 

vorst kwamen beiden om het leven.43 

De dood van Barthou was voor Duitsland een geschenk uit de hemel. De maan

den daarvoor had in dat land de angst voor een Franse interventie in het Saargebied 

bijkans hysterische vormen aangenomen. Al spoedig zou blijken dat de opvolger 

van Barthou, Pierre Laval, uit was op een rapprochement met Duitsland. Laval was 

een pragmaticus en een pacifist, die weinig zag in het streven van zijn voorganger 

Duitsland te omsingelen. Integendeel: Laval streefde naar betere betrekkingen 

tussen Frankrijk en Duitsland. De terugkeer van het Saargebied naar Duitsland was 

volgens hem onvermijdelijk. Frankrijk moest laten zien dat het vredelievende be

doelingen had. De Saarkwestie diende uit de Frans-Duitse 'probleemzone' te wor

den gehaald; de oplossing ervan moest in een internationaal kader worden gezocht. 

Op 30 november verklaarde Laval in het Franse parlement dat Frankrijk iedere 

uitslag van de volksstemming zou aanvaarden, mits de stemming vrij en geheim 

zou zijn.44 

Door het optreden van Laval werd de hoop van de Britse regering de verantwoor

delijkheid voor de gang van zaken rond het Saargebied op de schouders van Frank

rijk te laden, de bodem ingeslagen. De druk op de Britse regering zich actief met 

de Saarkwestie te bemoeien werd nog groter toen Laval aan Anthony Eden, die als 

Lord Privy Seal verantwoordelijk was voor aangelegenheden met betrekking tot de 
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Volkenbond, liet weten dat Frankrijk geen eenzijdige stappen zou ondernemen om 

de orde in het Saargebied te handhaven. Als Frankrijk zou worden verzocht troepen 

te sturen, zou het de Raad vragen andere landen, met name Groot-Brittannië en 

Italië, uit te nodigen hetzelfde te doen.45 Nog begin november verklaarde Simon in 

het Lagerhuis dat Groot-Brittannië geen troepen naar het Saargebied zou sturen. 

Eden was het echter niet met dit standpunt eens. Hij stelde een ontwerp voor een 

verklaring op, waarin de Britse regering liet weten in principe bereid te zijn een 

contingent als onderdeel van een internationale strijdmacht naar het Saargebied te 

sturen. De Britse regering zou dit contingent echter alleen uitzenden als de Raad 

haar daarom zou vragen, en als Frankrijk en Duitsland bereid zouden zijn van het 

sturen van troepen af te zien. Begin december gingen de vier belangrijkste leden 

van het Britse kabinet, te weten minister-president MacDonald, Lord President of the 

Council Baldwin, minister van Oorlog Lord Hailsham en minister van Financiën 

Chamberlain, met het plan van Eden akkoord, op voorwaarde dat Frankrijk en 

Duitsland er hun goedkeuring aan zouden hechten. Bovendien kwam Chamberlain 

met het voorstel dat een aantal kleine landen, bijvoorbeeld België, Nederland en 

Zwitserland, zou worden uitgenodigd ook een bijdrage te leveren.4 Met dit ak

koord op zak reisde Eden naar Genève af om daar de vergadering van de Raad bij 

te wonen. 

Nog vóór het begin van de vergadering van de Raad slaagde Eden erin, een Ita

liaanse belofte om een bijdrage aan een internationale troepenmacht te leveren los 

te peuteren. Intussen was echter gebleken dat de overige leden van het Britse kabi

net niet bereid waren zonder meer met de door het kernkabinet bereikte overeen

komst in te stemmen. Er zou volgens hen eerst zekerheid moeten bestaan dat 

Duitsland met genoemde opzet akkoord zou gaan, terwijl ook op zijn minst één van 

de kleine staten zich bereid zou moeten verklaren een contingent aan de internatio

nale troepenmacht bij te dragen. De kabinetsleden gaven de voorkeur aan Neder

land, maar ook de bijdrage van een vierde contingent, te leveren door bijvoorbeeld 

Zwitserland of België, leek hen wenselijk. Aan de eerste voorwaarde werd nog vóór 

het begin van de bijeenkomst voldaan: de Duitse regering liet via de Britse ambas

sadeur in Berlijn officieus weten dat het plan van Eden haar instemming had. Een 

belofte van één of meer kleine staten een bijdrage te leveren kon echter niet op tijd 

worden verkregen, eenvoudigweg omdat geen van de potentiële kandidaten zitting 

had in de Raad. Eden besloot hierop de instructies van het kabinet te negeren. Tij

dens de zitting kwam Laval met het voorstel een internationale troepenmacht naar 

het Saargebied te sturen. Hij verklaarde dat Frankrijk van deelname wilde afzien, 

mits Duitsland hetzelfde zou doen.47 Hierop liet Eden weten dat de Britse regering 

bereid was 'een passende bijdrage' aan een internationale troepenmacht te leveren. 

Italië deed vervolgens eveneens de toezegging troepen naar het Saargebied te stu

ren. 

Nu het besluit troepen naar het Saargebied te sturen was genomen, stond het 

Secretariaat van de Volkenbond voor de taak enkele landen te vinden die bereid 

waren om naast Groot-Brittannië en Italië een contingent voor het internationale 
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legertje te leveren. Het aantal potentiële kandidaten was gering; op het Secretariaat 

gaf men namelijk de voorkeur aan staten die tijdens de oorlog neutraal waren ge

bleven.48 De dag na de Raadszitting deelde het Secretariaat Den Haag telefonisch 

mee dat men van plan was een beroep op Nederland te doen. Intussen had Simon 

de Britse vertegenwoordigers in Nederland, Zweden en Zwitserland de opdracht 

gegeven de regeringen van deze landen te verzoeken een bijdrage aan de troepen

macht te leveren, om er zeker van te zijn dat dit legertje een 'werkelijk internatio

naal' karakter zou dragen.49 De Britse gezant Montgomery bracht vervolgens een 

bezoek aan De Graeff. Hij maakte duidelijk dat de voorgestelde troepenmacht 'in 

the fullest sense a neutral body and of a really international composition' zou zijn. 

De Britse regering vertrouwde erop dat Nederland aanleiding zou zien een kleine 

bijdrage aan de troepenmacht te leveren indien de Raad daar om zou vragen. 

Frankrijk en Duitsland hadden immers al met het plan ingestemd, terwijl Knox had 

laten weten ervan overtuigd te zijn dat de ordehandhaving in het Saargebied alleen 

al door de aanwezigheid van een dergelijke troepenmacht zou zijn verzekerd. De 

Graeff wilde geen antwoord op het Britse verzoek geven voordat hij de ministerraad 

had geconsulteerd. Hij had bovendien nog enkele vragen: zo wilde hij weten hoe 

het zat met de kosten, hoe groot het Nederlandse contingent zou moeten zijn en 

wie de leiding van de internationale troepenmacht zou krijgen. Verder vroeg De 

Graeff zich af of Zweden al met het Britse voorstel had ingestemd en of het mee

doen van Nederland voor andere landen een voorwaarde was eveneens een bijdrage 

te leveren.50 

Montgomery sprak ook Colijn over de kwestie aan. Na afloop van dit gesprek liet 

hij het Foreign Office telefonisch weten, dat hij de indruk had dat Colijn en De 

Graeff bereid waren in te gaan op een eventueel officieel verzoek van de Raad mili

tairen naar het Saargebied te sturen.5 ' Dezelfde dag legde de gezant te Londen, Van 

Swinderen, een bezoek af aan het Foreign Office, alwaar hij een gesprek had met 

R.F. Wigram, het hoofd van het Central Department. Deze deelde Van Swinderen 

mee dat Simon met name veel prijs stelde op deelname van Nederland vanwege 

zijn geografische nabijheid met het Saargebied. 'De Heer Wigram legde grooten 

nadruk op zij n hoop dat de Nederlandsche Regeering het gedaan verzoek zou inwil

ligen aangezien daarmede ook de bereidheid van Engeland tot deelname stond of 

viel', zo rapporteerde Van Swinderen.52 Nog dezelfde dag drukte Montgomery De 

Graeff opnieuw op het hart dat Groot-Brittannië veel belang hechtte aan een Neder

landse deelname. De Graeff antwoordde dat hem van Zweedse zijde was gevraagd 

wat Nederland zou doen. Montgomery, die tijdens zijn verblijf in Den Haag blijk

baar wel enig inzicht in de Nederlandse psyche had gekregen, liet De Graeff weten 

dat dit een fraaie mogelijkheid voor Nederland was 'to give a noble lead'.55 

Op 8 december besloot het kabinet dat Nederland een afdeling mariniers naar 

het Saargebied zou sturen, mits er een officiële uitnodiging van de Raad zou ko

men en Zweden ook een bijdrage zou leveren. De bereidverklaring was verder 

gebaseerd op de veronderstelling dat de deelname voor Nederland geen kosten met 

zich mee zou brengen. In dat geval namelijk zou Buitenlandse Zaken het parle-
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ment om een aanvulling op de begroting moeten vragen, en dit was vanwege tijd

nood onmogelijk. Nog dezelfde dag werd de Nederlandse regering door het Secreta

riaat officieel op de hoogte gesteld van een door de Raad aangenomen resolutie, 

waarin Groot-Brittannië, Italië, Nederland en Zweden het verzoek kregen een bij

drage te leveren aan de internationale troepenmacht.54 Buitenlandse Zaken liet het 

Secretariaat vervolgens telefonisch weten dat Nederland bereid was dit verzoek in 

te willigen indien Zweden ook mee zou doen. Op n december, nadat bekend was 

geworden dat Zweden bereid was een detachement naar het Saargebied te sturen, 

werd het besluit van de Nederlandse regering door middel van een telegram aan de 

Raad bevestigd. Een subcommissie van de Commissie van Drie had intussen vast

gesteld dat Engeland 1500 man zou leveren, Italië 1300 en Nederland en Zweden 

ieder 250. Nog tijdens de vergadering van deze subcommissie kon C. ridder van 

Rappard, de gezant te Bern en permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de 

Volkenbond, het telegram van de regering voorleggen.55 

Laval was zeer ingenomen met de in Genève gevonden regeling, zo liet hij Loud

on weten. De Nederlandse bijdrage aan de internationale troepenmacht kon hij ook 

hogelijk waarderen; Laval verzocht Loudon aan De Graeff zijn dank over te bren

gen.5*5 Het besluit van de Volkenbond troepen naar het Saargebied te sturen werd 

door de Duitse regering geaccepteerd, zij het ogenschijnlijk onder het motto 'voor

uit dan maar'. De Franse ambassadeur in Berlijn, André François-Poncet, rappor

teerde begin december echter dat leidende persoonlijkheden in Duitsland veel meer 

waardering voor de zending van een neutrale troepenmacht naar het Saargebied 

konden opbrengen dan men misschien zou verwachten.57 Verwonderlijk is dit niet: 

de Duitse regering wilde immers voorkomen dat de stemming ongeldig zou wor

den verklaard of dat er onregelmatigheden zouden worden geconstateerd. Hitler 

was uiteraard niet gelukkig met de komende aanwezigheid van buitenlandse, met 

name Italiaanse, troepen op Duits grondgebied, maar hij was tevens van mening 

dat de deelname van Britse troepen weleens tot een verhoging van het percentage 

voorstanders voor aansluiting bij Duitsland zou kunnen leiden.5 Bovendien was 

het enige alternatief voor een neutrale internationale troepenmacht het zenden van 

Franse militairen. 

Reacties in Nederland 

In Nederland waren de reacties op het besluit van de Raad een internationale troe

penmacht naar het Saargebied te sturen overwegend positief. De Jong van Beek en 

Donk hoopte dat het Saarvraagstuk nu tot een bevredigende oplossing zou worden 

gebracht. De kwestie was in 1934 een 'onderwerp van groote Europeesche zorg' 

geweest, en zou dit zeker blijven, '(...) indien ongelukkigerwijze de anti-Hitlergevoe-

lens van velen onder de Saarbevolking het van hun verlangen, om weder Duitsch 

te worden, zou winnen!'59 De NRC reageerde uitermate positief op het bericht dat 
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De kwartiermakers van het Nederlandse contingent van de 'Saarforce' arriveren in Saarbrücken, 
december 1934 (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam). 

Nederland een bijdrage zou leveren aan de internationale troepenmacht. 'Het is een 

voor den vrede in Europa verblijdende taak, waaraan Nederland geroepen wordt in 

het Saargebied mede te werken', jubelde de auteur van een hoofdartikel. Met het 

sturen van militairen die de belangen van de hele statengemeenschap zouden be

hartigen verrichtte de Volkenbond een daad die een grote belofte voor de toekomst 

inhield, aldus de NRC.6° 

Niet alle reacties op de Nederlandse bijdrage aan de internationale troepenmacht 

waren even gunstig. Het Tweede Kamerlid Henk Sneevliet, de enige volksvertegen

woordiger van de Revolutionair Socialistische Partij, zag in de uitzending van de 

mariniers zelfs aanleiding tot het stellen van kamervragen. Volgens Sneevliet was 

het in strijd met de grondwet Nederlandse militairen in te zetten voor andere doel

einden dan de handhaving van de onafhankelijkheid van het Rijk en de verdediging 

van zij n grondgebied. Verder wilde de revolutionaire socialist van de regering weten 

of zij niet van mening was '(...) dat wij hier gemengd worden in de oplossing van 

een groot internationaal geschil, dat ver ligt buiten de grenzen van onze onmiddel

lijke belangen en verantwoordelijkheid, en dat wij op deze wijze meegesleept zou

den worden in den maalstroom van groote politieke verwikkelingen der internatio

nale machtspolitiek?'6 ' 

Op 13 december vond er een kamerdebat plaats naar aanleiding van de interpel

latie van Sneevliet, die zelf als eerste het woord kreeg. Volgens Sneevliet was de taak 

van de internationale troepenmacht duidelijk: 'het gaat tegen Hitler', zo meende 

hij. Vandaar dat het gevaar groot was dat Nederland in allerlei internationale avon-
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turen, zelfs in een oorlog, zou worden meegesleept. In zijn repliek wees De 

Graeff erop dat de zending van buitenlandse troepen naar het Saargebied geen 

sanctiemaatregel was. Er was slechts sprake van een maatregel om ordeverstorin

gen te voorkomen. De Graeff wees op de internationale verwikkelingen die zouden 

kunnen optreden indien de orde in het Saargebied onvoldoende zou worden ge

handhaafd. Alhoewel er voor Nederland geen verplichting bestond een bijdrage aan 

de internationale strijdmacht te leveren, was de regering van mening dat de Neder

landse deelname paste in het kader van het lidmaatschap van de Volkenbond. Bo

vendien hadden Frankrijk en Duitsland met het plan ingestemd. Ook lag er een 

unaniem verzoek van de Raad aan Nederland en Zweden op tafel, daar van deze 

landen inzake de internationale verhoudingen in het algemeen en het Saarvraag-

stuk in het bijzonder, een objectief en neutraal standpunt werd verwacht. Om te 

voorkomen dat Nederland in internationale verwikkelingen betrokken zou raken, 

had de regering pas officieel met het verzoek ingestemd nadat duidelijk was gewor

den dat Zweden hetzelfde zou doen en er aldus sprake was van een actie van de 

Volkenbond in plaats van een optreden in het belang van enkele grote mogendhe

den, aldus De Graeff. 

De Graeff ontkende dat de troepenzending in strijd met de constitutie was; er 

zouden immers geen dienstplichtigen naar het Saargebied worden gezonden. Het 

enige artikel in de grondwet dat aanleiding tot twijfel zou kunnen geven was Artikel 

182, dat luidde: 'Tot bescherming der belangen van den Staat is er een zee- en land

macht, bestaande uit vrijwillig dienenden en dienstplichtigen.' Dit artikel moest 

men volgens de minister echter 'ruim' interpreteren. Bij een meer strikte uitleg 

ervan zou Nederland trouwens niet eens mee kunnen doen aan een militaire actie 

in het kader van Artikel 16 van het Volkenbonds verdrag. De Graeff betoogde verder 

dat een rustig en ordelijk verloop van de volksstemming ook in het belang van 

Nederland was. Op Nederland rustte volgens hem de morele plicht aan de troepen

zending mee te doen; het zou in de ogen van De Graeff zelfs onverantwoord zijn 

geweest als het land zich zou hebben onttrokken aan een collectieve actie die plaats

vond in het belang van de wereldvrede. De minister, naar eigen zeggen een fervent 

aanhanger van de Volkenbondsgedachte, juichte een dergelijke actie zelfs van harte 

toe: 'Hier wordt nu de Volkenbondsgedachte in daden omgezet. 3 

Sneevliet liet zich niet door de minister overtuigen. 'Men offert naar mijn mee

ning te veel op het altaar van de ferventie van zijn overtuiging en zijn genegenheid 

voor den Volkenbond,' aldus de revolutionaire socialist. De kritiek van Sneevliet op 

het beleid van de regering werd echter door de overgrote meerderheid van de ka

merleden met nauwelijks verholen minachting ontvangen. De ironie wil dat hij wel 

de steun kreeg van Westerman, de enige volksvertegenwoordiger namens het ultra

rechtse Verbond voor Nationaal Herstel. Westerman betoogde dat Nederland bij de 

Saarkwestie geen enkel belang had, maar wel bereid was het vuile werk op te knap

pen. Volgens hem was de houding van de Nederlandse regering in hoge mate on

voorzichtig en zelfs 'serviel' te noemen; de laatste kwalificatie moest hij overigens 

op last van de kamervoorzitter intrekken. Aan het slot van zijn rede verwekte Wes-
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terman nogal wat hilariteit met een parafrase op een uitspraak van Otto von Bis

marck; hij liet weten dat de gehele Volkenbond met zijn zogenaamde Saarprobleem 

hem zelfs niet de verkoudheid van één Nederlandse marinier waard was.64 

De overige kamerleden wezen de kritiek van Sneevliet en Westerman van de 

hand.65 Volgens Th. Schaepman (RKSP) had dit tweetal er blijk van gegeven te be

schikken over het hart van een zeker dier met lange oren dat men in het najaar 

pleegt te schieten. De liberaal G.A. Boon kreeg de lachers op zijn hand toen hij zijn 

voldoening uitsprak over de zorgen van Sneevliet aangaande de handhaving van de 

grondwet. De meeste kamerleden waren ervan overtuigd dat Nederland met zijn 

deelname aan de troepenmacht een bijdrage zou leveren aan de handhaving van 

rust en vrede in West-Europa. De volksstemming zou dankzij de aanwezigheid van 

de buitenlandse troepen rustig verlopen, zodat het gevreesde conflict tussen Frank

rijk en Duitsland zou uitblijven. Eén van de grootste struikelblokken die de pacifica

tie van Europa in de weg stond zou aldus min of meer geruisloos uit de weg wor

den geruimd. Volgens de meeste kamerleden was er dus geen sprake van dat Ne

derland zich in een wespennest zou steken. Integendeel: het aanzien dat het land 

in den vreemde genoot zou alleen maar groter worden. Bovendien zou de oplossing 

van de Saarkwestie ten goede komen aan het zo geschonden prestige van de Vol

kenbond. Volgens Boon vormde de troepenzending één van de weinige successen 

die de volkerenorganisatie de laatste jaren had weten te boeken, en moest men het 

toejuichen dat Nederland zijn plicht deed door er een bijdrage aan te leveren. Refe

rerend aan een geschrift van de in 1933 overleden Van Vollenhoven, merkte hij op: 

'De treden van den Volkenbond worden langzaam betreden, gelijk de drie treden 

van het Volkenrecht het werden.'66 

De meest geestdriftige voorstander van een Nederlandse bijdrage aan de troe

penmacht was ongetwijfeld jhr. D.J. de Geer (CHU), wiens speech door de NRC als 

een 'parlementair meesterstukje' zou worden gekwalificeerd. 7 Volgens De Geer 

was de troepenzending zo een verheugend feit dat het welhaast een blamage was 

er nog over te gaan debatteren. Hij gaf toe dat de draagwijdte van de actie van de 

Volkenbond op zichzelf gering was, maar volgens hem konden kleine zaken grote 

gevolgen hebben. Een gewapende machtvan gedesinteresseerde staten die samen

werkten om de internationale rechtsorde te handhaven in opdracht van een interna

tionaal publiekrechtelijk orgaan, vormde volgens De Geer het prototype van wat 

nodig was om oorlog tussen beschaafde landen te voorkomen en de Europese cul

tuur van de ondergang te redden. In een vreedzame internationale samenleving 

was, evenals op nationaal niveau, een gewapende arm nodig. Omdat er de laatste 

jaren op het gebied van de handhaving van de internationale vrede weinig vooruit

gang was geboekt, trof hetgeen nu gebeurde als een verrassing, ja, bijkans als een 

bevrijding. De Geer haalde zelfs het bijbelwoord aan: '(...) en de duif kwam tot hem 

tegen den avond, en zie, een afgebroken olijfblad was in haar bek.' De Geer wenste 

dit op zichzelf eenvoudige geval te zien als een profetie van een betere toekomst, 

en hij bracht de regering dan ook hulde voor haar medewerking. 

In zijn slotwoord bedankte De Graeff alle kamerleden die hun steun aan zijn 



beleid hadden uitgesproken. Vooral de rede van De Geer kon op de warme instem

ming van de minister rekenen: 'Deze rede is mij uit het hart gegrepen, en ik hoop 

vurig, dat deze rede tot ver buiten de kamer moge doordringen en dat de beteekenis 

en de inhoud daarvan algemeen de waardeering zullen vinden, welke zij verdie

nen.' Vervolgens diende Sneevliet een motie in, volgens welke de Tweede Kamer 

de opinie zou uitspreken dat het zenden van Nederlandse troepen naar het Saarge-

bied niet raadzaam was 'zoowel met het oog op de belangen van de voor het contin

gent aangewezenen als met het oog op politieke konsekwenties van groote draag

wijdte, die Nederland direct bij een eventueelen oorlog kunnen betrekken'. De 

regering zou dan ook worden uitgenodigd het plan in te trekken. De motie werd 

met negenenvijftig tegen zes stemmen verworpen: alleen de communisten, Snee-

vliet en Westerman hadden zich erachter geschaard.69 Niets stond het vertrek van 

de Nederlandse troepen naar het Saargebied nu nog in de weg. 

Het kamerdebat leidde tot een juichstemming bij de NRC, die naar aanleiding 

van de speech van De Geer schreef: '(...) het was of wijlen Van Vollenhoven herleefd 

was. Beklagenswaard zijn zij, die dit idealisme met een kleineerend gebaar afwe

ren! I mmers, bij brood alleen kan de mensch niet leven.'70 Van Blankenstein meen

de dat de deelname aan de internationale strijdmacht een grote eer was voor het 

Nederlandse leger. Nederland, geboorteland en hoofdzetel van het moderne inter

nationale recht, had niet alleen het recht, maar ook de plicht aan de missie deel te 

nemen. Van Blankenstein deelde de mening van De Geer dat de vorming van het 

Saarleger de eerste stap op weg naar een echt Volkenbondsleger zou kunnen zijn, 

al was dit idee voorlopig nog een hersenschim.7 ' 

De Nederlandse mariniers in het Saargebied 

De Nederlandse bijdrage aan de internationale troepenmacht, door de Britten om

gedoopt tot de Saarforce, was bescheiden: het contingent telde in totaal 250 man, 

van wie 217 mariniers en drieëndertig non-combattanten. Het contingent stond 

onder leiding van de kapitein der mariniers M.R. de Bruijne. Deze was voor het 

vertrek door minister van Defensie Deckers van instructies voorzien. Deze luidden 

dat het Nederlandse contingent deel uitmaakte van de internationale troepenmacht 

voor, tijdens en na de volksstemming. Het stond voor dit doel onder het commando 

van de Britse generaal-majoor J.E.S. Brind, die weer onder het bevel stond van de 

Regeringscommissie. Voor het overige diende het contingent de orders van Defen

sie te volgen. In de instructie werd er met klem op gewezen dat de internationale 

strijdmacht geen bezettingsleger was, maar een boven de partijen staande troepen

macht, die derhalve een onpartijdige houding jegens die partijen had aan te ne

men.72 

De mariniers kregen niet alleen instructies van Deckers, maar ook van Brind. 

Volgens deze instructies bleef de Regeringscommissie verantwoordelijk voor de 



m 
De burgemeester van Arnhem, 
H.P.J. Bloemers, reikt een stem
biljet uit (Nederlands Instituut 
voor Oorlogsdocumentatie, Am
sterdam). 

handhaving van orde en gezag in het Saargebied. Bij ongeregeldheden moest aller

eerst de lokale politiemacht worden ingezet. De voorzitter van de Regeringscom

missie mocht indien nodig ook een beroep doen op de Saarforce. De troepenmacht 

zou functioneren als een militaire strijdmacht, dus niet als een politiemacht. De 

buitenlandse troepen zouden paraat moeten blijven en klaar moeten staan om 

binnen een halfuur in te grijpen indien de civiele autoriteiten hier om verzochten. 

Bij de handhaving van de orde moesten de soldaten er naar streven zo weinig mo

gelijk geweld te gebruiken. Verder diende de houding van de troepen strikt neutraal 

te zijn.73 

Op 17 december werd het voltallige Nederlandse contingent toegesproken door 

C.J.O. Dorren, de commandant van het korps mariniers. Deze sprak zijn voldoe

ning uit over het feit dat zijn korps de eer te beurt was gevallen mee te mogen wer

ken aan het handhaven van orde en rust in het Saargebied. Het contingent werd 

uitgezonden door een land 'dat trotsch is op groote figuren op volkenrechtelijk 

gebied'. 'Houdt den naam van ons land, dat aan de spits gaat van de beschaving, 

hoog!', drukte Dorren zijn manschappen op het hart.74 De Nederlandse troepen 

vertrokken op 22 december naar het Saargebied. Op verzoek van de Raad stond 

Duitsland de nodige faciliteiten toe voor het vervoer van het Nederlandse en het 

Zweedse contingent over het Duitse spoorwegnet. De treinreis naar het Saargebied 

verliep correct, vlot en zonder enige stoornis, zo rapporteerde De Bruijne na aan

komst.75 

De aankomst van de Nederlandse troepen in Saarbrücken was, indien men de 

contemporaine persberichten mag geloven, een waar spektakel. Het Hollandse hart 

klopte van vreugde bij de intocht van deze 'kloeke mannen' , zo schreef de verslag

gever van De Telegraaf.7 Honderden hakenkruisvlaggen wapperden boven de hoof

den van de mariniers terwijl ze door de straten van Saarbrücken marcheerden. Het 

publiek was doodstil, maar volgens de verslaggever van De Telegraaf hadden de 
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Nederlanders diepe indruk gemaakt. De lokale bevolking, die de internationale 
troepenmacht placht aan te duiden als een Besatzungsarmee, kwalificeerde de Ne
derlandse mariniers zelfs als 'vredessoldaten'. Na aankomst defileerden de mari
niers voor Brind, die een vleiend oordeel gaf over de houding van het Nederlandse 
contingent. Ook De Bruijne was zeer tevreden over de indruk die zijn manschap
pen hadden gemaakt.77 

Het Nederlandse contingent werd in tweeën gesplitst: één compagnie werd gele
gerd te Saarbrücken, de andere in St. Ingbert, een plaatsje vlak buiten genoemde 
stad.7 De villa in St. Ingbert waar een deel van de troepen werd gehuisvest bleek 
nogal vervuild te zijn, evenals de fabriek te Saarbrücken waar het andere deel was 
gelegerd. Het verblijf van het Nederlandse contingent verliep desondanks vrijwel 
vlekkeloos. Weliswaar was de dienst geen sinecure, maar de mariniers vatten hun 
taak ernstig op. De Bruijne rapporteerde dat de mariniers goed doordrongen waren 
van de noodzaak zich 'in allerlei opzichten' beperkingen op te leggen. De passa-
giersbepalingen waren streng: zo dienden de mariniers de plaatselijke dranklokalen 
te mijden. Zij mochten alleen 's avonds van 8 tot 10 uur passagieren in twee gele
genheden die door de officieren waren geselecteerd. Verder was het de mariniers 
verboden zich met de plaatselijke bevolking over militaire of politieke zakerf te 
onderhouden. 

Gedurende de eerste weken van hun verblijf in het Saargebied hielden de Neder

landse mariniers zich vooral onledig met exercities en terreinverkenningen. Daar

naast werd er regelmatig gepatrouilleerd, opdat de plaatselijke bevolking zich re

kenschap zou geven van de aanwezigheid van de buitenlandse troepen.79 Verder 

werden de Nederlanders enkele malen door Brind en Knox geïnspecteerd. Volgens 

het Algemeen Handelsblad maakten de mariniers, gehuld in lange blauwe jassen en 

voorzien van groengrijze stormhelmen, een uitstekende indruk. Generaal J.J.G. 

baron van Voorst tot Voorst zou rapporteren dat Brind zich herhaaldelijk in de 

meest warme bewoordingen over de Nederlanders had uitgelaten. Het was een 

solide troep waarop hij ook voor het uitvoeren van de moeilijkste opdrachten ver

trouwde, had de Brit gezegd. Na afloop van de volksstemming zou Brind schrijven 

dat het Nederlandse detachement 'a very fine lot of men ' was; hij was erg trots hen 

onder zijn commando te hebben gehad.8o 

De Bruijne was uitermate enthousiast over de opdracht die hij en zijn man

schappen hadden gekregen: 'Ik ben er ook persoonlijk van overtuigd, dat hier uit

muntend werk wordt verricht.'8' Over de houding van de Saarlanders rapporteerde 

De Bruijne: 'Het contact met de bevolking is uiteraard nog gering, doch over het 

algemeen kan wel worden aangenomen dat door de houding van de troepen, de 

bevolking zeker niet antipathiek tegenover ons staat.' De Bruijne deelde Nederland

se verslaggevers mee dat de plaatselijke bevolking over het algemeen vriendelijk 

was en steeds bereid was inlichtingen te verstrekken: 'Wij hebben niet den minsten 

last'. De mariniers waren echter nauwelijks in aanraking met de burgers gekomen, 

daar dezen zich terughoudend opstelden. Het Deutsche Front had zijn aanhangers 

namelijk opgeroepen zich niet met de buitenlandse troepen in te laten.82 



Eén van de problemen waarmee de Nederlandse troepen tijdens hun verblijf in 

het Saargebied te maken zouden krijgen was spionage. Zo werd de kazerne in 

Saarbrücken door onbekenden geobserveerd en werd minstens één autocolonne 

geschaduwd. De troepen moesten bij hun onderlinge contacten gebruik maken van 

de bestaande telefoonlijnen. Deze werden echter afgetapt; soms werden gesprekken 

onderbroken. De officieren dachten de spionnen te slim af te zijn door hun ge

sprekken in het Maleis te voeren, maar dit bleek tevergeefs. Enkele Nederlandse 

dagbladen rapporteerden dat zich op een dag een onbekende bij één van de Neder

landse kazernes vervoegde. Hij overhandigde de verbouwereerde officieren een 

document, dat een letterlijke weergave bevatte van een gesprek dat zij kort daarvoor 

per telefoon in het Maleis hadden gevoerd, in het Duits vertaald en wel.83 

Uiteraard werd er in de Nederlandse pers veel aandacht besteed aan de gebeurte

nissen in het Saargebied. Het viel de meeste journalisten die naar het gebied afreis

den op dat het zo typisch Duits was. Verder verbaasden de meeste verslaggevers 

zich over de opgewonden en geprikkelde atmosfeer die in het gebied heerste: er 

was sprake van een strijd op leven en dood tussen het Deutsche Front en het Ein

heitsfront. Volgens de verslaggever van De Telegraaf 'wilde de overgrote meerderheid 

van de bevolking hoe dan ook terug naar Duitsland. Het Deutsche Front appelleerde 

aan de natuurlijke sentimenten van de bevolking. De Saarlanders waren nu een

maal Duits in merg en been; de status quo had iets kunstmatigs en halfslachtigs, 

aldus de verslaggever van De Telegraaf. Hij stelde vast dat het maar goed was dat de 

buitenlandse troepen er waren, want 'het kookt in het Saarland'. Zijn collega van 

het Algemeen Handelsblad sprak van een 'vinnige, schunnige perscampagne' die 

door beide partijen werd gevoerd. De politiek in Saarbrücken was volgens hem al 

even drabbig en troebel als het water van de Saar. Er was buiten de stemhokjes wel 

degelijk sprake van pressie; de buitenlandse troepenmacht moest er voor zorgen 

dat dit in de stemhokjes niet het geval zou zijn.84 

Beide partijen hadden het recht tot 9 januari 1935 bijeenkomsten in het Saarge

bied te organiseren. Op 6 januari hield het Deutsche Front een enorme manifestatie 

waaraan 100.000 mensen deelnamen. De Nederlandse mariniers rukten uit maar 

hoefden niet in te grijpen. Het Einheitsfront wist die dag maar half zo veel mensen 

op de been te krijgen. Op zondag 13 januari, de dag van de volksraadpleging, von

den er geen incidenten van betekenis plaats. Alhoewel de stemming geheel en al 

door het Deutsche Front werd beheerst bleef alles rustig: volgens de burgemeester 

van Noordwijk, J. van de Mortel, verliep een gemiddelde gemeenteraadsverkiezing 

in Nederland met meer rumoer. De NRC sprak van de 'griezelig aandoende discipli

ne' van de kiezers. Van de buitenlandse troepen was niets te bespeuren: de weten

schap dat ze er waren was al genoeg om de orde te handhaven.85 De voorstanders 

van terugkeer naar Duitsland hadden overal plakkaten opgehangen met teksten als: 

'Nicht grüßen! Maul halten!' en 'Schweigend kommen! Schweigend stimmen! 

Schweigend gehen!'. De stemming moest namelijk geheim zijn: de deelnemers 

mochten niet van tevoren aangeven hoe ze zouden stemmen, bijvoorbeeld door in 

het stemlokaal de Hitlergroet te brengen. Verder zette het Deutsche Front een eigen 



ordedienst in. Duitsland nam geen enkel risico; het had ervoor gezorgd dat Saarlan

ders van heinde en verre naar hun vaderland waren teruggekeerd om hun stem uit 

te brengen. 

De stembiljetten werden geleverd door de firma Joh. Enschedé; ze waren naar 

het Saargebied vervoerd in de trein waarmee de Nederlandse voorzitters van de 

stembureaus naar het gebied waren afgereisd. Vervolgens waren de biljetten in het 

diepste geheim naar de kazerne van de Nederlandse mariniers in Saarbrücken 

gebracht. De mariniers waren belast met de taak ze naar de verschillende stembu

reaus te vervoeren, waarbij ze overigens geplaagd werden door bittere kou en zware 

sneeuwval.86 Verder hielden de mariniers zich op de dag van de stemming bezig 

met het bewaken van de grenzen. In de stembureaus was de leiding in handen van 

de neutrale voorzitters, die ieder geflankeerd werden door een vertegenwoordiger 

van het Deutsche Front en een gedelegeerde van het Einheitsfront. Een anonieme 

Nederlandse voorzitter schreef in de NRC dat alles rustig was verlopen. 'En wat 

onze taak betreft, we zouden nog heel wat moeilijkheden, verwikkelingen en ver

warringen hebben aangekund. Want de Hollanders waren naar hier gekomen met 

den verbeten wil, om dit internationale werk, waarop de wereld het oog gevestigd 

houdt, tot een goed einde te brengen. Daar zijn we Nederlanders voor.'87 Aan het 

einde van de dag werden de stembussen naar de Wartburg-zaal in Saarbrücken 

gebracht. De Nederlandse troepen waren opnieuw betrokken bij het vervoer ervan. 

Bij het ophalen van de stembussen waren er geen incidenten, al moest af en toe de 

bajonet op het geweer worden gezet. 

De uitslag van de volksstemming was een grote teleurstelling voor Frankrijk: 

ongeveer 477.000 Saarlanders spraken zich uit voor terugkeer naar Duitsland, dat 

wil zeggen 90,8 procent van de stemgerechtigden. Er werden slechts 47.000 stem

men uitgebracht ten gunste van de status quo (8,8 procent), terwijl nauwelijks 

2.200 bewoners van het Saargebied voorstander bleken van aansluiting van hun 

gebied bij Frankrijk. De Plebiscietcommissie rapporteerde de Raad dat de stem

ming normaal en volgens plan was verlopen. De Raad besloot dan ook de uitslag 

te respecteren: begin maart 1935 werd het bestuur over het gehele Saargebied weer 
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aan Duitsland overgedragen.89 De uitslag van de stemming was voor veel Fransen 

een pijnlijke verrassing. In feite had Frankrijk door het beleid van Laval de hoop 

van het Einheitsfront dat de status quo een reële mogelijkheid was, de bodem inge

slagen en daardoor de triomf van Hitler alleen maar groter gemaakt. Laval zag 13 

januari 1935 als de dag waarop Frankrijk en Duitsland een nieuwe start zouden 

kunnen maken. Hij hoopte dat Duitsland nu bereid zou zijn concessies te doen, 

bijvoorbeeld op het gebied van de bewapening.90 Deze hoop bleek ijdel: nog geen 

twee maanden na de volksstemming zegde Duitsland Deel V van het Verdrag van 

Versailles op. 

Na de volksstemming 

In Nederland waren de reacties op de uitslag van de volksstemming over het alge

meen positief. Van Blankenstein meende dat, alhoewel het aantal voorstanders van 

terugkeer naar Duitsland verrassend groot was, op de uitslag niets viel af te dingen. 

Hij constateerde opgelucht dat een vraagstuk dat Europa verdeeld had gehouden 

was opgelost. Nu zouden de grote mogendheden de kwestie van de rechtsgelijkheid 

op bewapeningsgebied ter hand kunnen en moeten nemen. Duitsland had volgens 

Van Blankenstein in feite geen andere keuze dan naar de Volkenbond en de Ontwa

peningsconferentie terug te keren.9 'Volgens De Telegraaf begroette de wereld de 

uitslag van de volksstemming met een zucht van verlichting. De Saarbewoners 

hadden in een vrije stemming over hun eigen lot beslist en aldus gebruik gemaakt 

van hun recht op zelfbeschikking. Verder meende dit dagblad dat de Saarlanders 

de wereld een nobele les hadden gegeven, namelijk dat voor iedere burger het va

derland boven de partijen zou moeten staan. De Telegraaf huldigde de nogal onno

zele opvatting dat de uitslag van de stemming wel als een overwinning van Duits

land, maar niet als een zege voor Hitler viel te beschouwen.92 Volgens het Algemeen 

Handelsblad markeerde de uitslag van de volksstemming een historisch gebeuren, 

namelijk de definitieve liquidatie van een gedeelte van het Verdrag van Versailles 

dat jarenlang als een nachtmerrie op de Europese politiek gedrukt had. De stem

ming in het Saargebied kon het begin van een nieuw tijdperk vormen: de weg was 

nu vrij voor de pacificatie van Europa en voor normalisering van de Frans-Duitse 

betrekkingen. Was de meerderheid voor aansluiting bij Duitsland minder groot 

geweest, dan zou het Saarprobleem de verhoudingen in Europa nog lange tijd heb

ben vertroebeld. De vraag was alleen of Duitsland zich na zijn grote zege nu meer 

of juist minder tot compromissen bereid zou tonen. Ondanks deze onzekerheid 

hoopte het Algemeen Handelsblad, dat de overdracht van het Saargebied aan Duits

land tot heil van het 'benarde en zwaar beproefde' continent zou strekken.93 

Uiteraard werden het optreden van de Volkenbond gedurende de volksstemming 

en de Nederlandse bijdrage door de meeste waarnemers geprezen. Mede dankzij 

de mariniers en voorzitters was de stemming waardig en correct verlopen. Neder-
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land had, in lijn met zijn traditie als land van internationaal recht en internationale 

samenwerking, een bijdrage geleverd aan de oplossing van het voornaamste geschil 

dat Duitsland en Frankrijk nog verdeeld hield. H.W. Willemse, de buitenland-com

mentator van het tij dschrift De Volkenbond, meende dat het optreden van de Volken

bond de wereld een tweede Elzas-Lotharingen had bespaard. De reputatie van de 

Volkenbond kreeg dankzij de oplossing van het Saarvraagstuk en de Nederlandse 

rol hierbij weer een oppepper, hetgeen ook wel nodig was, aangezien de organisatie 

in de jaren daarvoor een slechte indruk had achtergelaten. 'Tout est bien qui finit 

bien,' aldus Ciasina Kluyver.94 

Tijdens de begrotingsdebatten in Eerste Kamer van februari 1935 was er even

eens geestdrift over het Nederlandse optreden in het Saargebied. De antirevolutio

nair Briët behoorde tot de weinigen die de Nederlandse deelname aan de Saarforce 

afkeurden. In zijn speech wees Briët op de uitspraak van Struycken dat een staat 

die geen macht had, als een dwaas handelde wanneer hij een actieve rol in de con

flicten van de grote mogendheden zou willen spelen. De liberaal H.J. Knottenbelt 

daarentegen was wel ingenomen met de uitzending van de Nederlandse troepen. 

Hij zag in het optreden van de Saarforce zelfs aanleiding voor een studie naar de 

gedachte een permanente internationale politiemacht op te richten, zoals eerder al 

was bepleit door Van Vollenhoven en door de Franse vertegenwoordigers op de 

Ontwapeningsconferentie. De Graeff beaamde dat de principiële bezwaren die 

destijds tegen het plan van Van Vollenhoven waren aangevoerd, onder andere dat 

rechtsdwang als element van het internationaal recht niet op zijn plaats was, achter

haald waren. De ontwikkeling van de internationale gemeenschap was nu zozeer 

gevorderd, dat het denkbeeld van een internationaal orgaan ter gemeenschappelijke 

rechtshandhaving al verwezenlijkt was in Artikel 16. De Nederlandse regering was 

volgens De Graeff echter nooit enthousiast geweest voor de gedachte een staand 

politieleger op te richten. Alle moeilijkheden die de toepassing van Artikel 16 nu 

al opleverde zouden bij de vorming van een internationaal leger eveneens aan de 

dag treden. Bovendien kleefden er allerlei praktische bezwaren aan de vorming van 

een internationale politiemacht.95 

Behalve Briët waren er nog andere tegenstanders van het Nederlandse optreden 

in het Saargebied, vooral in de extreem-rechtse hoek. De NeNaSu, de uitgeverij van 

de NSB, publiceerde een brochure over de Nederlandse betrokkenheid bij het Saar

vraagstuk. In dit geschrift werd de regering ervan beschuldigd dat zij de mariniers 

aan de Volkenbond 'verhuurd' had. 'Met aardige praatjes over Recht en Ideaal. Met 

een toast van De Geer over duiven en olijfbladen, die een hoeraatje kreeg. Zooals 

Bismarck zoo'n situatie eens kernachtig heeft geschetst: de kapitein zit heel gemoe

delijk met een brandende sigaar op het open kruitvat.' Daarnaast viel in de brochu

re te lezen dat de Nederlandse voorzitters van de stembureaus, 'voorzien van wollen 

dassen en hoestpastilles', naar Duitsland waren gestuurd als 'pioniers van het parle

mentarisme'. Nederland had zich als klein land in een groot internationaal geschil 

gemengd en daarmee zijn neutraliteit in gevaar gebracht, aldus de NSB. Bovendien 

waren door de uitzending van de Nederlandse mariniers maar liefst vier artikelen 

van de Grondwet geschonden.9 ' 
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Na 15 januari konden de Nederlandse mariniers de teugels wat laten vieren, al werd 

de discipline gehandhaafd en werden er nog steeds exercities en inspecties gehou

den. Daarnaast werden er excursies georganiseerd: zo bezochten de mariniers een 

staalfabriek. Ook speelden de manschappen een voetbalwedstrijd tegen Britse sol

daten (de Nederlanders wonnen met 7-1). Voor de officieren werd er een scherm-

toernooi op touw gezet. Ook werd het Nederlandse contingent op 16 januari ont

haald op een voordrachtavond van het echtpaar Speenhoff.97 Op 16 februari keer

den de Nederlandse mariniers huiswaarts. De Nederlanders werden vriendelijk 

uitgezwaaid door Brind en door een groot aantal Saarlanders, die zichtbaar tevre

den waren met de uitslag van de stemming, gezien de geestdrift waarmee zij 'den 

Duitschen groet' brachten. De terugreis van de Nederlandse troepen verliep gedeel

telijk via Frankrijk, alwaar men de Nederlanders blijkbaar geen kwaad hart toe

droeg, want de ontvangst door de Franse autoriteiten was allerhartelijkst. Eenmaal 

in het vaderland teruggekeerd defileerde de troep op het voorplein van het Huis ten 

Bosch; De Bruijne ontving een lintje van de vorstin.98 

Nederland kon met tevredenheid op zijn bijdrage aan de internationale troepen

macht voor het Saargebied terugzien. De goede indruk die Nederland in Genève 

had gemaakt zou echter enigszins worden aangetast toen de regering het Secreta

riaat de rekening presenteerde. Het ministerie van Defensie had berekend dat de 

totale kosten van de troepenzending bijna 48.000 gulden hadden bedragen. Neder

land had van de Volkenbond al een voorschot ontvangen van ongeveer 33.000 gul

den, zodat het volgens Defensie nog 14.700 gulden van Genève tegoed had.99 Bij 

deze rekening was een post van ongeveer 10.000 gulden betreffende 'slijtage van 

kleding en uitrusting' inbegrepen. Nadat de rekening was ingediend, bleek dat 

Nederland het enige van de vier betrokken landen was dat een dergelijke aanspraak 

had gemaakt. Op het Secretariaat werd dan ook met enige verbazing van de Neder

landse vordering kennis genomen. Het argument van Defensie was dat de wapens 

en uniformen van de Nederlanders aan een abnormale slijtage onderhevig zouden 

zijn geweest. Bovendien moesten de mariniers zelfde kosten van vervanging op

hoesten. Deze argumenten konden op weinig begrip van het Secretariaat rekenen, 

een standpunt dat Pelt moeilijk aanvechtbaar achtte. Volgens hem had de eis van 

Nederland op het Secretariaat 'een ietwat pijnlijken indruk' gemaakt.100 

Uiteindelijk boog een sub-comité van de Commissie van Drie zich over deze 

tamelijk gênante kwestie. Dit gezelschap, waarin François Nederland vertegenwoor

digde, wees er op dat de Nederlandse aanspraak op vergoeding van de slijtage van 

de uitrusting een kwart van zijn totale claim bedroeg: zouden de andere landen ook 

met een dergelijke vordering komen, dan zouden de fondsen die het Secretariaat 

ter beschikking waren gesteld snel uitgeput raken. François adviseerde De Graeff, 

die nogal met de kwestie verlegen was, er bij Deckers op aan te dringen van deze 

vordering af te zien.101 Aldus geschiedde, waarna Deckers de hand over het hart 

streek en zich bereid toonde zijn aanspraak op vergoeding van de slijtage te laten 

vallen. Hierdoor werd de Nederlandse vordering teruggebracht tot ongeveer 4.000 

gulden, een bedrag dat ook keurig door de Volkenbond werd overgemaakt.102 
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Na de stemming verlieten ongeveer 3.300 Saarbewoners en 800 emigranten het 

Saargebied. In Nederland was men al op deze vluchtelingenstroom voorbereid. De 

Amsterdamse commissaris van politie K.H. Broekhoff, die tevens hoofd was van 

de Nederlandsche Centrale Inlichtingendienst inzake Falsifkaten en Internationale 

Misdadigers, was in januari 1935 op uitnodiging van de Geheime Staatspolizei naar 

Berlijn afgereisd; zijn reiskosten werden betaald door de Centrale Inlichtingen

dienst. In Berlijn werd Broekhoff meegedeeld dat de communisten hun arbeidsveld 

naar het Saargebied hadden verplaatst. Na de teruggave van het gebied aan Duits

land zouden ze naar Nederland komen. H.W.B. Croiset van Uchelen, de adminis

trateur van de grensbewaking en de vreemdelingendienst, meende dat het wense

lijk was dat Nederland, gezien de te verwachten uittocht uit het Saargebied, alle 

'uiterst linkse elementen' zou weren die zich aan de Nederlands-Belgische grens 

zouden melden. De ministerraad stemde er mee in dat alle 'voor Duitsland politiek 

ongewenste elementen' die zich zouden melden, zouden moeten worden geweerd, 

dit 'uit een oogpunt van de handhaving der publieke rust of van de veiligheid van 

den Staat'. Wel werd er een speciaal interneringskamp voor politieke vluchtelingen 

ingericht, Fort Honswijk bij Schalkwijk. Er zouden zich echter slechts zeventien 

vluchtelingen uit het Saarland aan de Nederlandse grens melden, zodat het kamp 

eind 1935 bij gebrek aan inwoners moest worden gesloten. Zogenaamde 'révolu

tionnaire elementen' werden geïnterneerd in huizen van bewaring en in zogenaam

de 'hulpinterneringsdepots' in de kazernes van de Politietroepen.103 

Nederland en de volksstemming in het Saargebied: slotbeschouwing 

De volksstemming in het Saargebied was een unieke gebeurtenis in de geschiede

nis. Het plebisciet was de eerste volksraadpleging die plaatsvond onder supervisie 

van een internationale organisatie. Bovendien betekende de zending van de Saar-

force de eerste internationale 'vredesbewarende missie' die door een volkerenorgani

satie op touw werd gezet.104 Groot-Brittannië had zich gedwongen gezien troepen 

naar het Saargebied te sturen om te voorkomen dat de situatie daar uit de hand zou 

lopen. Om het a-politieke karakter van de troepenmacht te benadrukken stelden de 

Britten als voorwaarde dat ook een aantal neutrale staten een bijdrage zou leveren. 

Nederland en Zweden, volgens F.P. Walters 'each the embodiment of neutrality 

and respectability', kregen derhalve een invitatie van de Raad.105 Nederland werd 

geacht inzake het Saarvraagstuk een neutraal standpunt in te nemen. Men kan zich 

echter afvragen of dit inderdaad het geval was: men was er in Nederland immers 

over het algemeen van overtuigd dat de beste oplossing voor de kwestie een terug

gave van het Saargebied aan Duitsland was. 

De Saarkwestie werd in de tweede helft 1934 als één van de meest prangende vraag

stukken van Europa beschouwd. Zou het probleem niet op vreedzame wijze wor

den opgelost, dan zou er weleens een oorlog tussen Duitsland en Frankrijk kunnen 
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uitbreken, zo meenden veel Nederlandse waarnemers. De Graeff was deze mening 

eveneens toegedaan; vandaar dat hij bereid was een bijdrage te leveren aan een 

regeling die de mogelijkheid leek te bieden, de Saarkwestie op ordelijke en vreed

zame wijze op te lossen. Het besluit van Nederland een bijdrage aan de troepen

macht te leveren werd ongetwijfeld mede gemotiveerd door het eenstemmige be

roep dat de Raad op het land had gedaan. Van extra groot gewicht was uiteraard het 

feit dat Groot-Brittannië geen troepen zou sturen indien niet op zijn minst enkele 

neutrale staten eveneens een bijdrage zouden leveren. Zou Nederland hebben ge

weigerd, dan zou Groot-Brittannië vermoedelijk van het sturen van troepen hebben 

afgezien. De Graeff wilde niet dat Nederland een dergelijke verantwoordelijkheid 

op zich zou nemen. Alhoewel enkele kamerleden wezen op de risico's die de troe

penzending met zich mee zou kunnen brengen, werden de gevaren door De Graeff 

gering geacht: tenslotte hadden Duitsland en Frankrijk al met de missie ingestemd, 

terwijl de minister ervan overtuigd was dat de aanwezigheid van de internationale 

troepen juist een preventieve werking zou kunnen hebben. Daarnaast was een 

ordelijk verloop van de volksstemming ook van groot belang voor de internationale 

rechtsorde die in de ogen van De Graeffen sommige parlementariërs zou moeten 
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ontstaan. De deelname aan de troepenmacht werd door de 'fervente aanhangers' 

van de Volkenbondsgedachte als de morele plicht van Nederland beschouwd. Bo

vendien: indien de volksstemming ordelijk zou verlopen, zou het blazoen van de 

Volkenbond, dat in de ogen van sommigen 'besmeurd' was door de toelating van 

de Sovjets, ook weer enigszins worden opgepoetst. 

Het optreden van de Saatforce werd door de meeste contemporaine waarnemers 

als een groot logistiek en operationeel succes voor de Volkenbond gezien. Alleen 

al de aanwezigheid van buitenlandse troepen bleek voldoende om de orde te hand

haven. In ieder geval maakten de Nederlandse mariniers een uitstekende indruk. 

Achteraf gezien is het plebisciet uiteraard allerminst bevorderlijk geweest voor de 

wereldvrede. De stemming eindigde immers in een klinkende zege voor Hitler, de 

grootste vijand van de Volkenbond. De teruggave van het Saargebied aan Duitsland 

was het eerste grote succes van zijn revisionistische politiek. De Franse historicus 

Victor-Yves Ghébali had niet helemaal ongelijk toen hij schreef dat het Saargebied 

aan het Derde Rijk werd overgedragen '(...) after a plebiscite organized under condi

tions close to moral and political abdication.'10 In Nederland zag men doorgaans 

niet in dat de uitslag van de volksstemming een zege vormde voor Hitler. Men 

geloofde de dictator op zijn woord toen hij beweerde dat er na de oplossing van de 

Saarkwestie geen territoriale problemen tussen Duitsland en Frankrijk meer be

stonden, zodat niets een toenadering tussen beide landen in de weg stond. Er was 

weer een stap gezet op de weg naar de totale liquidatie van het 'onrechtvaardige' 

Verdrag van Versailles. De meeste Nederlanders hadden geen bezwaren tegen een 

overdracht van het Saargebied aan het Derde Rijk. Van het lot van de joden en de 

politieke tegenstanders van het nationaal-socialisme trokken maar weinigen zich 

wat aan. Anderzijds is het maar de vraag of het Saarvraagsruk op andere wijze had 

kunnen worden opgelost. Het Verdrag van Versailles voorzag immers in een over

dracht van het Saargebied aan Duitsland indien de bevolking dit wenste. De Saar

landers hadden hun recht op zelfbeschikking uitgeoefend en zich min of meer 

vrijwillig overgeleverd aan Hitler. Bovendien was na de dood van Barthou geen 

enkele Westerse staatsman van importantie bereid een oorlog over het Saargebied 

te riskeren. 
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