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DE ITALIAANS-ETHIOPISCHE OORLOG EN DE INVAL IN 

HET RIJNLAND, I935-I936 

Het jaar 1935 werd ingeluid met een diplomatieke verrassing van de eerste orde, in 

de vorm van een akkoord tussen Frankrijk en Italië. De betrekkingen tussen Italië' 

en Duitsland waren in de loop van 1934 verslechterd, mede ten gevolge van de 

Oostenrijkse kwestie. Mussolini besloot dan ook toenadering tot Groot-Brittannië 

en Frankrijk te zoeken. Vooral in Parijs werd het streven van Italië naar samenwer

king met de Westerse democratieën gunstig ontvangen. Laval was uit op een betere 

relatie met Duitsland. Hij rekende erop dat indien Frankrijk en Italië een verdrag 

zouden sluiten, Duitsland zich bereid zou tonen eveneens een overeenkomst met 

Frankrijk aan te gaan, uit vrees in een internationaal isolement te geraken. Begin 

1935 reisde Laval naar Rome, waar hij op 6 januari een overeenkomst met Mussoli

ni sloot. Krachtens dit akkoord beloofden Frankrijk en Italië dat zij overleg zouden 

plegen indien de onafhankelijkheid van Oostenrijk zou worden bedreigd. Verder 

stelden zij vast dat geen enkele staat het recht had zich in strijd met internationale 

verdragen te bewapenen.' 

Het leek er even op alsof er een verenigd Frans-Italiaans front tegen Duitsland 

aan het ontstaan was. Aanvankelijk wenste Groot-Brittannië zich niet bij dit front 

aan te sluiten. De Britse regering ging ervan uit dat een overeenkomst met het 

Derde Rijk tot de reële mogelijkheden behoorde. Indien Duitsland zich bereid zou 

tonen een akkoord te sluiten waarbij het inzake zijn herbewapening bepaalde res

tricties zou aanvaarden, zou Groot-Brittannië in ruil hiervoor enige concessies 

kunnen doen, bijvoorbeeld in de vorm van een teruggave van een aantal van de 

vroegere Duitse koloniën. De betrekkingen tussen Londen en Berlijn kwamen 

echter onder druk te staan toen Duitsland in maart 1935 bekend maakte dat het 

over een Luftwaffe beschikte. Bovendien besloot Hitler nog dezelfde maand de 
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dienstplicht in te voeren.2 Beide beslissingen vormden uiteraard een grove schen

ding van Deel V van het Verdrag van Versailles. 

Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië besloten tot een gezamenlijke reactie. In 

april kwamen Mussolini, Laval, MacDonald en Simon bijeen in Stresa, een stadje 

aan het Lago Maggiore. Na afloop van hun besprekingen lieten zij weten dat hun 

landen zich zouden verzetten tegen iedere eenzijdige opzegging van internationale 

verdragen, tenminste indien deze opzegging een bedreiging voor de vrede in Euro

pa zou kunnen vormen. Deze formulering leek erop te duiden dat Frankrijk, Groot-

Brittannië en Italië zich gezamenlijk tegen eventuele agressie van de zijde van 

Duitsland zouden verzetten; er werd zelfs gesproken van de vorming van een 'Stre

sa Front'. Verder nam de Raad van de Volkenbond op 16 april een resolutie aan die 

door Italië, Groot-Brittannië en Frankrijk was ingediend. Hierin werd de Duitse 

schending van het vredesverdrag veroordeeld.3 

Zoals gezegd leek het erop alsof Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië hadden 

besloten zich tegen verdere Duitse schendingen van het vredesverdrag te verzetten. 

In werkelijkheid echter was het 'Stresa Front' geen hecht anti-Duits blok. Laval 

streefde nog steeds naar een overeenkomst met Duitsland; hij zag dan ook niets in 

de omsingelingspolitiek die door Barthou was gevoerd. Door toedoen van Laval 

werden de bepalingen van het Frans-Russische bijstandsverdrag, dat in mei 1935 

eindelijk werd ondertekend, danig uitgekleed. Het verdrag voorzag bijvoorbeeld 

niet in militaire samenwerking in vredestijd. De ratificatie ervan door het Franse 

parlement zou trouwens tien maanden op zich laten wachten.4 Ook de Britse rege

ring streefde nog altijd naar verzoening met Duitsland, dit onder meer met het oog 

op de Japanse dreiging. Op 18 juni werd bekendgemaakt dat Groot-Brittannië en 

Duitsland een verdrag hadden gesloten over de bewapening ter zee, waarin werd 

bepaald dat de Duitsers het recht hadden zich op maritiem gebied te bewapenen, 

zij het binnen zekere grenzen.5 Niet verwonderlijk is dat deze overeenkomst in 

Frankrijk tot grote woede leidde. Het feit dat Duitsland en Groot-Brittannië zo 

tactloos waren geweest hun verdrag te sluiten op de verjaardag van de slag bij Wa

terloo, wreef nog eens extra zout in de Franse wonden. In feite kwam er met dit 

akkoord al een einde aan het 'Stresa Front'. 

De Italiaans-Ethiopische oorlog 

De Italiaans-Ethiopische oorlog was een rechtstreeks gevolg van de veroveringslust 

van Mussolini en diens verlangen naar glorie. Evenals veel van zijn landgenoten 

beweerde de dictator dat Italië na de wereldoorlog maar karig was beloond voor de 

verleende bijdrage aan de zege van de Geallieerden. Ook gaf hij regelmatig luid

keels te kennen dat Italië behoefte had aan koloniale expansie omdat het land over

bevolkt was en onvoldoende grondstoffen bezat. In werkelijkheid streefde Mussoli

ni naar overzeese expansie om het prestige van het fascistische regime in het alge-
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meen en dat van hemzelf in het bijzonder te vergroten. Verder zou overzeese ex

pansie de aandacht moeten afleiden van de grote sociale en economische moeilijk

heden waarmee Italië in het midden van de jaren dertig te kampen had. Ethiopië, 

op Liberia na het enige onafhankelijke land in Afrika, was het eerste slachtoffer van 

de expansiedrift van de Duet. Een eerdere Italiaanse poging Ethiopië in te palmen 

was in 1896 in een desastreuze nederlaag geëindigd; Mussolini wilde slagen waar 

zijn voorgangers hadden gefaald. Het feit dat Ethiopië sinds 1923 lid was van de 

Volkenbond vormde voor hem geen belemmering zijn agressieve plannen uit te 

voeren. In augustus 1934 begon Italië grote aantallen troepen naar zijn Oost-Afri-

kaanse koloniën Eritrea en Somaliland te sturen. In november van dat jaar raakten 

Ethiopische troepen en Somalische soldaten die onder Italiaans bevel stonden 

slaags bij Wal Wal, een Ethiopische stad die door Italië was bezet. Na dit incident 

eiste Italië excuses en een schadevergoeding van Ethiopië. In januari 1935 deed de 

Ethiopische keizer Haile Selassie een beroep op de Volkenbond tussenbeide te 

komen. Groot-Brittannië oefende druk op Ethiopië uit dit verzoek weer in te trek

ken, hetgeen geschiedde. Haile Selassie ging akkoord met de instelling van een 

arbitragecommissie, die tot taak had te bepalen welke staat schuldig was aan het 

incident bij Wal Wal. Terwijl deze commissie delibereerde, onder andere in Sche-

veningen, gingen de Italiaanse militaire voorbereidingen gestaag door.7 

Mussolini diende bij zijn agressieve plannen jegens Ethiopië niet alleen reke

ning te houden met de Volkenbond, maar ook met Frankrijk en Groot-Brittannië. 

Beide landen hadden grote belangen in de Hoorn van Afrika. Voor Groot-Brittannië 

was hetTana Meer, de bron van de Blauwe Nijl, van belang. Frankrijk exploiteerde 

de enige spoorweg in de regio, die tussen Addis Abeba en Djibouti. In 1906 had

den Italië, Groot-Brittannië en Frankrijk een verdrag gesloten dat voorzag in een 

afbakening van hun invloedssferen in Ethiopië. Mussolini ging er echter van uit dat 

Frankrijk en Groot-Brittannië geen bezwaren zouden maken tegen een Italiaanse 

annexatie van Ethiopië. Tijdens zijn besprekingen met de Duce had Laval al duide

lijk gemaakt dat Frankrijk zich niet zou verzetten tegen uitbreiding van de Italiaan

se economische invloed in Ethiopië, mits het Franse spoorwegmonopolie zou wor

den gerespecteerd. Mussolini zou later beweren dat Laval hem ook op politiek ge

bied de vrije hand had gegeven. Tot op de dag van vandaag zijn de historici het er 

niet over eens of Mussolini de waarheid sprak. Het is niet geheel en al uitgesloten 

dat dit inderdaad het geval was. Tijdens hun gesprekken in Rome waren Mussolini 

en Laval overeengekomen dat hun landen een militaire conventie zouden sluiten. 

In juni 1935 spraken de chefs van de generale staven van Frankrijk en Italië af, dat 

zij in geval van Duitse agressie jegens het Rijnland of Oostenrijk overleg zouden 

plegen. Voor Frankrijk was deze overeenkomst van het grootste belang, daar het nu 

troepen van de Frans-Italiaanse grens naar de grens met Duitsland kon verplaatsen. 

Laval realiseerde zich wel dat als Frankrijk zou moeten kiezen tussen Groot-Brittan

nië of Italië, het eerstgenoemde land de voorkeur zou moeten krijgen. Totdat de 

Britten bereid waren Frankrijk in geval van een Duitse aanval te hulp te komen, 

geloofde Laval echter dat één Italiaanse vogel in de hand beter was dan tien Britse 

vogels in de lucht.8 
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In Stresa was er op ministerieel niveau niet over de Ethiopische kwestie gespro

ken. Veelzeggend is dat in het slotcommuniqué te lezen viel, dat Groot-Brittannië, 

Frankrijk en Italië zich zouden verzetten tegen eenzijdige verdragsschendingen die 

de vrede in Europa bedreigden. Het leek er dus op alsof Groot-Brittannië stilzwij

gend met de Italiaanse plannen jegens Ethiopië had ingestemd. Inderdaad hadden 

vele Britse beleidsmakers, onder wie de stafchefs, geen bezwaar tegen een verove

ring van Ethiopië door Italië. Groot-Brittannië had immers al te maken met de 

dreiging van Japan en Duitsland en kon het zich niet veroorloven ook nog eens 

Italië tegen zich in het harnas te jagen. Ook stonden er in Ethiopië geen essentiële 

Britse belangen op het spel. Verder wenste de Britse legertop goede betrekkingen 

met Italië omdat de route naar het Verre Oosten deels door de Middellandse Zee 

liep. Bovendien leek Italië een nuttige bondgenoot tegen Duitsland.9 

In juni trad in Groot-Brittannië een nieuwe regering aan onder leiding van de 

Conservatief Baldwin. Simon werd als ministervan Buitenlandse Zaken vervangen 

door Sir Samuel Hoare, de voormalige minister voor Brits-Indië. De nieuwe rege

ring zou zich op het eerste gezicht wat harder opstellen ten opzichte van Italië, 

hetgeen geschiedde onder druk van de publieke opinie, die massaal achter de Vol

kenbond stond. In dezelfde maand waarin de nieuwe regering aantrad waren de 

resultaten bekendgemaakt van de zogenaamde Peace Ballot, een vragenlijst die was 

opgesteld door de Britse Volkenbondsvereniging. De lijst was door maar liefst elf 

miljoen respondenten (ongeveer de helft van het electoraat) ondertekend. Iets meer 

dan tien miljoen van hen spraken zich uit voor een deelname van Groot-Brittannië 

aan economische sancties tegen een eventuele agressor; ongeveer 6,8 miljoen on

dertekenaars hadden zelfs geen bezwaar tegen de deelname van Groot-Brittannië 

aan een militaire actie van de Volkenbond. Baldwin bestempelde de Peace Ballot 

aanvankelijk als 'krankzinnig', maar na het bekendmaken van de resultaten ervan 

zou hij beweren dat de Volkenbond het plechtanker vormde van de Britse buiten

landse politiek.10 De persmagnaat Lord Beaverbrook sprak echter van een 'ballot of 

blood'. Inderdaad is er reden voor kritiek op de Peace Ballot. De 'Volkenbondsgelo

vigen' zagen blijkbaar niet in dat de Volkenbond geen supranationaal lichaam met 

eigen uitvoerende bevoegdheden was, maar een organisatie van soevereine staten. 

Het succes van een optreden tegen een agressor hing af van de mate waarin de 

lidstaten zelf bereid waren offers te brengen. In de praktijk hield dit uiteraard in 

dat Groot-Brittannië de kar zou moeten trekken. 

Hoe wereldvreemd de Peace Ballot ook was, de Conservatieve regering moest bij 

haar verdere beleidsbepaling wel degelijk rekening houden met de uitslag ervan. 

Toen duidelijk werd dat Italië een aanval op Ethiopië voorbereidde, verwachtte de 

Britse publieke opinie van haar regering dat deze zich actief tegen de Italiaanse 

intenties zou verzetten." Er ontstond een 'Leagueomania', een soort religieuze 

aanhankelijkheid aan het ideaal van de collectieve veiligheid. In leidende Britse 

kringen werd weinig geloof gehecht aan dit ideaal. Bovendien wilde de Britse rege

ring zoals gezegd geen oorlog met Italië riskeren. Het probleem waarvoor zij stond 

was echter dat de Volkenbond de voornaamste schakel vormde tussen Groot-Brit-
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tannië en het continent. De regering vreesde dat als de Volkenbond in elkaar zou 

storten, het Britse volk zich van de Europese politiek zou afkeren, hetgeen met het 

oog op de Duitse dreiging bepaald niet wenselijk was.12 Het was op zichzelf wel 

begrijpelijk dat de Britse regering weinig zag in een ferm optreden van de Volken

bond tegen Italië. Zij maakte in de aanloop naar de Italiaans-Ethiopische oorlog 

echter een kapitale fout door na te laten de publieke opinie met de neus op de fei

ten te drukken. In plaats daarvan nam de regering haar toevlucht tot wat de histori

cus George W. Baer als een 'double policy' kwalificeerde. Dit hield in dat de Britse 

regering enerzijds steun aan de Volkenbond betuigde om de publieke opinie tevre

den te stellen, maar anderzijds in het geheim naar overeenstemming met Italië 

streefde. De regering hield de bevolking voor de gek door haar te bevestigen in haar 

illusies dat de Volkenbond zelf in staat was tegen agressors op te treden. Hierdoor 

kon zij met een stalen gezicht beweren dat Groot-Brittannië alleen iets tegen Italië 

kon ondernemen als de andere lidstaten dit ook deden. In werkelijkheid echter zou 

een actie van de Volkenbond tot mislukking gedoemd zijn indien de Britten niet 

bereid zouden zijn het voortouw te nemen.13 

In september 1935 kwam de Algemene Vergadering van de Volkenbond bijeen. Nog 

vóór het begin van de eerste zitting spraken Hoare en Laval (die sinds juni ook 

minister-president van Frankrijk was) in het geheim af, dat er in geval van Italiaan

se agressie tegen Ethiopië geen militaire sancties zouden worden genomen. Verder 

zou er van een economische blokkade geen sprake zijn en zou het Suez Kanaal 

openblijven. Ook kwamen Hoare en Laval overeen dat de implementatie van even

tuele economische sancties tegen Italië in fasen zou plaatsvinden. Door dit geheime 

akkoord was de Volkenbond in feite veroordeeld tot het nemen van halve maatrege

len.1'* 

Op n september hield Hoare een rede voor het plenum van de Algemene Verga

dering. Hij verzekerde dat Groot-Brittannië bereid was aan zijn verplichtingen als 

lid van de Volkenbond te voldoen, maar legde er de nadruk op dat de lasten die de 

implementatie van deze verplichtingen met zich mee zou brengen collectief moes

ten worden gedragen. Daarnaast toonde Hoare enig begrip voor de klachten van de 

staten die niet over grondstoffen beschikten. Verder pleitte hij ervoor dat Ethiopië 

met hulp van andere staten hervormingen zou doorvoeren. Achteraf gezien blijkt 

uit de rede van Hoare opnieuw dat de Britten zeer kronkelige paden bewandelden. 

Enerzijds hoopten zij dat Italië zich door de ferme taal van Hoare zou laten af

schrikken, anderzijds meenden zij dat ze erin geslaagd waren de indruk te wekken 

dat Groot-Brittannië in geval van een actie tegen dat land niet de leiding zou ne

men. Deze opzet mislukte volledig: de herhaalde opmerkingen van Hoare dat het 

Volkenbondsverdrag collectie/moest worden gehandhaafd, waren de meeste gedele

geerden geheel en al ontgaan. De atmosfeer in de vergadering was uitermate opti

mistisch: de gedachte dat men voor een historisch moment stond overheerste. De 

vertegenwoordigers van veel kleine staten waren ervan overtuigd dat Groot-Brittan

nië vastbesloten was Italië indien nodig te vuur en te zwaard te bestrijden.'5 

197 



Begin september had de Raad een commissie ingesteld, bestaande uit Groot-
Brittannië, Frankrijk, Spanje, Polen en Turkije, die het geschil russen Ethiopië en 
Italië aan een nader onderzoek moest onderwerpen en een plan voor een vreedza
me oplossing moest indienen. Op 18 september was het rapport van deze Commis
sie van Vijf gereed. Zij stelde voor dat de Volkenbond Ethiopië zou helpen met het 
doorvoeren van administratieve, financiële en justitiële hervormingen. In een aan
hangsel van het rapport van de Commissie van Vijf, viel te lezen dat Groot-Brittan-
nië en Frankrijk zich bereid hadden verklaard Ethiopië territoriale compensaties te 
verschaffen indien het gebieden aan Italië zou afstaan. De twee landen waren ook 
bereid Italië een speciaal belang te verlenen bij de economische ontwikkeling van 
Ethiopië.1 Op 26 september liet de Raad echter weten dat de pogingen verzoening 
tussen Italië en Ethiopië tot stand te brengen waren mislukt. Vervolgens riep de 
Raad een Commissie van Dertien in het leven, die bestond uit alle Raadsleden met 
uitzondering van Italië. 

Op 3 oktober vielen Italiaanse troepen Ethiopië binnen. Enkele dagen later con
cludeerde de Raad dat Italië Artikel 12 van het Volkenbondsverdrag had geschon
den. Op 9 oktober vond er een spoedzitting plaats van de Algemene Vergadering. 
Van de vierenvijftig aanwezige staten verklaarden er slechts vier - Italië, Oostenrijk, 
Hongarije en Albanië - zich tegen de implementatie van Artikel 16. Omdat de 
Algemene Vergadering eigenlijk unaniem over het opleggen van sancties moest 
beslissen, werd vastgesteld dat iedere staat voor zichzelf mocht uitmaken of hij 
daadwerkelijk tot dergelijke maatregelen zou overgaan. De staten die tot deelname 
aan sancties bereid waren konden zich aansluiten bij de zogenaamde Coördinatie
commissie. Vijftig lidstaten namen zitting in deze commissie, zodat dit lichaam de 

facto een verkleinde versie van de Algemene Vergadering vormde. Tijdens de eerste 
bijeenkomst van de Coördinatiecommissie werd een kleiner werkcomité van acht
tien staten in het leven geroepen. Dit Comité van Achttien stelde de lidstaten voor 
vier verschillende sancties aan Italië op te leggen. In de eerste plaats zou de export 
van wapens naar Italië verboden moeten worden. Verder zouden de lidstaten van 
de Volkenbond zich moeten onthouden van het verschaffen van kredieten aan de 
Italiaanse regering, aan Italiaanse staatsburgers of aan Italiaanse bedrijven. Ook 
zouden zij geen goederen meer uit Italië mogen importeren. Verder zou Italië een 
gedeeltelijk exportverbod moeten worden opgelegd. Het Comité van Achttien wilde 
echter nog niet besluiten tot een verbod van export van olie, kolen, ijzer en staal 
naar Italië.'7 

Begin november kwam de Coördinatiecommissie opnieuw bijeen. Het Comité 

van Achttien liet bij deze gelegenheid weten dat meer dan veertig staten zich bereid 

hadden getoond aan de voorgestelde sancties mee te werken. De Coördinatiecom

missie ging akkoord met het voorstel de sancties op 18 november in werking te 

laten treden. De Belgische minister-president en minister van Buitenlandse Zaken 

Paul Van Zeeland stelde tijdens deze bijeenkomst voor, dat de Volkenbond Frank

rijk en Groot-Brittannië zou vragen een oplossing voor het Italiaans-Ethiopische 

conflict te zoeken die voor beide betrokken partijen aanvaardbaar was en die in 
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overeenstemming zou zijn met het Volkenbondsverdrag. De Coördinatiecommissie 
beperkte zich ertoe kennis van deze opmerking te nemen. '8 Hiermee hadden 
Frankrijk en Groot-Brittannië stilzwijgende toestemming gekregen te proberen 
alsnog tot een akkoord met Italië te komen. 

De Britse regering zag zoals gezegd weinig in repressieve maatregelen tegen 

Italië. In haar ogen was het enige doel van de sancties het uitoefenen van druk op 

Italië, opdat dit land zich meer verzoenend zou opstellen.'9 Vandaar dat de Britten 

de schrik om het hart sloeg toen de Canadese gedelegeerde in het Comité van Acht

tien, Walter Riddell, voorstelde dat er een verbod op de uitvoer van olie, ijzer en 

kolen naar Italië zou worden afgekondigd indien de doeltreffendheid van dergelijke 

maatregelen kon worden verzekerd. Het Comité van Achttien nam het voorstel van 

Riddell over. Afgesproken werd dat er op 29 november verder zou worden verga

derd over de mogelijkheid Italië een petroleumembargo op te leggen. Aangezien 

Mussolini via diplomatieke kanalen met oorlog dreigde, besloot Laval het Comité 

van Achttien te verzoeken de beraadslagingen over de oliesancties uit te stellen. Het 

comité ging op dit verzoek in en de bijeenkomst werd uitgesteld tot 12 december. 

Intussen kregen de leden van de Volkenbond het verzoek te laten weten of zij be

reid waren deel te nemen aan een eventueel petroleumembargo.20 

Nederland en het Italiaans-Ethiopische geschil, januari-oktober 1935 

Ten gevolge de Italiaanse aanval op Ethiopië raakte Nederland betrokken bij een 

conflict in een verafgelegen en vrijwel onbekend land, waar het niet eens een diplo

matieke of consulaire vertegenwoordiger bezat.21 De relaties die Nederland met 

Italië onderhield waren uiteraard veel inniger dan de betrekkingen met Ethiopië. 

In sommige kringen in Nederland bestond grote bewondering voor hetgeen Musso

lini tot stand zou hebben gebracht. Hij werd vaak gezien als een 'krachtmens', die 

hard optrad tegen het bolsjewisme en de discipline in zijn land hersteld had. Zoals 

de journalist S.F. van Oss in 1924 vaststelde: 'de treinen rijden weer op tijd'. Mus

solini kon in de jaren twintig vooral bij fascistoïde en conservatief-katholieke groe

pen op bewondering rekenen, alhoewel de Lateraanse verdragen van 1929 ook in 

meer gematigde katholieke kringen werden toegejuicht.22 

De spanningen tussen Ethiopië en Italië namen toe op een moment waarop in 

Nederland, ondanks de 'oplossing' van het Saarvraagstuk, het vertrouwen in de 

Volkenbond sterk was aangetast. Ook De Graeff was veel van zijn geloof in de 

Volkenbond kwijtgeraakt, al hield hij vast aan de gedachte dat de stichting van een 

internationale rechtsorde op den duur onvermijdelijk was. 'Men kan niet abstrahee-

ren van het feit dat elk land deel uitmaakt van eene grootere gemeenschap, men 

heeft te kiezen tusschen eenerzijds den chaos, anderzijds ordening van de betrek

kingen tusschen de verschillende landen onderling. Aan dàt besef geeft de Volken

bond uiting', zo verklaarde De Graeff in mei 1935 in een rede voor de VEV.23 De 
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bestaande ontevredenheid over de Volkenbond werd nog versterkt door de weinig 
voortvarende wijze waarop de volkerenorganisatie het conflict tussen Ethiopië en 
Italië behandelde. De NRCbijvoorbeeld waarschuwde dat een passieve houding van 
de Volkenbond ook voor Japan en Duitsland aanleiding zou kunnen vormen het 
recht in eigen hand te nemen. Aldus zou een 'doos van Pandora' worden geopend, 
hetgeen tot een 'noodlottige verschuiving' in de internationale verhoudingen zou 
kunnen leiden. Van Blankenstein maakte zich zorgen over de besprekingen die de 
drie ondertekenaars van het verdrag van 1906 zouden voeren. Deze bespreking zou 
het karakter dragen van een verdeling van Ethiopië. 'Wanneer heden zoo over de 
wijze waarop aan de koloniale aspiraties van Italië ten koste van Abessynië kan 
worden voldaan wordt beraadslaagd en besloten buiten Abessynië om, kan morgen 
aan Duitschland een Portugeesche of Nederlandsche kolonie worden toegekend 
buiten Portugal of Nederland om', zei Van Blankenstein in augustus tegen Rut
gers.24 

Toen in de zomer en herfst van 1935 duidelijk begon te worden wat Mussolini 

met Ethiopië van plan was, begon men zich in Nederland te realiseren dat de Vol

kenbond voor een uiterst belangrijke krachtproef stond. Begin september liet De 

Graeff zich in een gesprek met Montgomery zeer kritisch uit over het optreden van 

Mussolini. Hij meende dat het lot van de Volkenbond bezegeld zou zijn als de Raad 

geen krachtdadige houding zou aannemen. Een eventueel voorstel economische 

sancties te nemen indien Italië Ethiopië aan zou vallen, zou waarschijnlijk de steun 

van de Nederlandse regering krijgen, aldus de minister.25 Dit harde standpunt 

strookte niet geheel en al met een advies dat De Graeff kort daarvoor van François 

had gekregen. In een lang memorandum had François vastgesteld, dat het zonder 

meer sanctioneren van een eventueel Italiaans militair optreden tegen een lid van 

de Volkenbond niet toelaatbaar zou zijn. Hij had echter ook geschreven dat het een 

ernstige zaak was een Europese oorlog te riskeren omwille van een barbaars volk, 

dat trouwens zelf niet helemaal vrijuit ging. François was in zijn memorandum tot 

de conclusie gekomen dat er sprake was van een voor de Volkenbond uiterst 'nood

lottig conflict', dat in feite alleen maar tot prestigeverlies voor de volkerenorganisa

tie zou kunnen leiden. De minst gevaarlijke weg was zijns inziens nog een 'zedelij

ke afkeuring' van een eventueel Italiaanse optreden zonder daarbij sancties toe te 

passen. Als de Volkenbond opnieuw de 'Mantsjoerije-politiek' zou volgen, mocht 

men volgens François hopen dat dit geen funeste gevolgen voor zijn voortbestaan 

zou hebben. Hij meende dat de oprichters van de Volkenbond de betekenis hadden 

onderschat van de dynamische krachten die een rustige ontwikkeling van de volke

renorganisatie bedreigden. Deze krachten waren nog niet uitgewerkt, maar men 

mocht aannemen dat hun betekenis aan het afnemen was. Juist daarin lag de hoop 

voor de toekomst van de Volkenbond. Deze zou in de tussentijd moeten proberen 

zich zo goed mogelijk staande te houden; af en toe zou de volkerenorganisatie wel 

gedwongen zijn water bij de wijn te doen, zo had François geschreven.26 

Begin september vertrok De Graeff naar Genève om daar de Algemene Vergade

ring bij te wonen. Aan Colijn schreef hij: 'Ik ben zelden met een zóó bezwaard 



gemoed naar Genève gegaan als ditmaal. Voor ons staat het vast dat als de Volken

bond ook ditmaal onmachtig mocht blijken, dit lichaam in die mate zijn gezag zal 

verliezen, dat [het] ook voor de naaste toekomst afgedaan heeft.'27 Colijn antwoord

de dat het maar het beste was de leiding van Groot-Brittannië te volgen, vooral 

indien dat land met het voorstel kwam in geval van Italiaanse agressie sancties toe 

te passen. Als Groot-Brittannië en Frankrijk echter zouden besluiten van sancties 

af te zien, zou Nederland op de achtergrond moeten blijven. Dit hoefde echter niet 

uit te sluiten dat de Nederlandse delegatie een krachtig pleidooi voor het beginsel 

van de 'collectieve verzekering' zou houden, zelfs al zou dit in dit geval slechts een 

theoretische betekenis hebben, aldus Colijn.28 

Op 13 september stak De Graeff voor het plenum van de Algemene Vergadering 

een rede af.29 De minister stelde vast dat het de Volkenbond niet gelukt was militai

re en economische ontwapening tot stand te brengen, zodat het vertrouwen in de 

collectieve veiligheid ernstig was geschaad, vooral in de kleine landen. Nederland 

had altijd buiten internationale conflicten weten te blijven, maar had door de aan

vaarding van de verplichtingen van Artikel 16 bij voorbaat en in beginsel afstand 

gedaan van deze mogelijkheid. Desondanks had Nederland genoemde verplichtin

gen loyaal aanvaard, in de overtuiging dat het stelsel van de collectieve veiligheid 

dusdanige voordelen voor het welzijn van de wereldgemeenschap zou kunnen 

bieden, dat Nederland zijn internationale plicht zou verzaken indien het zich van 

deelname zou onthouden. De Graeff onderstreepte dat zijn land deze opvattingen 

nog steeds koesterde. Dit hield volgens hem niet in dat Nederland geen begrip had 

voor de zeer ernstige moeilijkheden waarmee zekere staten werden geconfronteerd, 

bijvoorbeeld ten gevolge van omstandigheden als de ongelijke verdeling van grond

stoffen of een te grote bevolkingsdichtheid. Hij benadrukte echter dat een staat die 

meende behoefte te hebben aan expansie, nooit ofte nimmer het recht had met 

geweld datgene te nemen wat het niet bezat. De enige manier om de wereldvrede 

te handhaven was volgens De Graeff de strikte naleving van de bepalingen van 

Artikel 23.3° Het beginsel van de 'open deur' zou wereldwijd moeten worden toege

past, aldus De Graeff. De minister besloot zijn rede met de opmerking dat indien 

de Volkenbond er niet in zou slagen de actuele vraagstukken op te lossen, dit tot 

een zware aantasting van het prestige van de volkerenorganisatie zou leiden. In dat 

geval zou een langdurige arbeid van wederopbouw nodig zijn om het geschokte 

vertrouwen te herstellen.3' 

Met zijn opmerking over het belang van internationale vrijhandel en het handha

ven van de 'open deur', refereerde De Graeff aan de politiek die Nederland in zijn 

koloniën voerde. Vermoedelijk wilde hij duidelijk maken datais iedere mogendheid 

die over belangrijke grondstoffen beschikte het goede voorbeeld van Nederland zou 

volgen, het nastreven van territoriale expansie eigenlijk onnodig was. Nederland 

voerde in Nederlands-Indië juist een politiek van de 'open deur' om te voorkomen, 

dat het de grote mogendheden een argument in handen zou geven delen van dit 

gebied op te eisen. Colijn en De Graeff realiseerden zich uiteraard maar al te goed 

dat Italië niet de enige grote mogendheid was die naar overzeese expansie streefde. 



Japan vormde de grootste bedreiging voor Nederlands-Indië; volgens Colijn zouden 

de Japanners toeslaan op een moment waarop de Europese mogendheden in onder

linge moeilijkheden zouden zijn verwikkeld.32 Ook in Duitsland vielen in sommige 

kringen wel pleidooien voor overzeese expansie te horen. Uit tactische overwegin

gen bewees Hitler lippendienst aan de roep om koloniale expansie; zijn bedoeling 

was uiteraard in Europa meer concessies van Groot-Brittannië en Frankrijk te kun

nen afdwingen. Omgekeerd was Groot-Brittannië juist bereid over de teruggave van 

enkele vroegere koloniën te overleggen in de hoop dat Duitsland zich in Europa 

meer flexibel zou opstellen.35 

In Nederland bestond er hier en daar wel enige steun voor de gedachte Duits

land een aantal van zijn vroegere overzeese gebieden terug te geven. Anderzijds 

bestond de vrees dat Duitsland niet alleen zijn oude koloniën, maar ook andere 

gebieden zou opeisen. In dat geval zouden de rijke Nederlandse koloniën weleens 

een gemakkelijke prooi kunnen worden.34 In februari 1936 joeg de voormalige 

Britse minister-president Lloyd George veel Nederlanders de stuipen op het lijf, 

toen hij in een rede in het Lagerhuis begrip toonde voor het Italiaanse verlangen 

naar koloniale expansie. Hierbij refereerde Lloyd George aan het feit dat Italië nau

welijks koloniën bezat, terwijl kleine mogendheden als Nederland, België en Portu

gal over uitgestrekte overzeese imperia beschikten. Ook toonde Lloyd George be

grip voor de wens van Duitsland koloniën te verwerven. Het leek er sterk op dat de 

voormalige minister-president met deze opmerkingen zinspeelde op een herverde

ling van de koloniën ten koste van de kleine mogendheden.35 Voor zover bekend 

heeft de Britse regering nooit officiële plannen opgesteld om Nederland bij de dis

cussies over de herverdeling van koloniale grondstoffen of koloniale gebieden te 

betrekken, alhoewel er op het Foreign Office weleens op gezinspeeld is.3É 

Nederland en de sancties, oktober-november 1935 

Na de Algemene Vergadering van september 1935 wachtte men ook in Nederland 

met spanning af wat er verder zou gebeuren. Op 18 september had Colijn een 

gesprek met S.R. Fuller, een Amerikaanse zakenman die goed bevriend was met 

president Franklin D. Roosevelt. Colijn voorspelde Fuller dat de Italiaanse aanval 

op Ethiopië binnen twee weken zou plaatsvinden. Zoals later zou blijken was deze 

voorspelling tamelijk accuraat, hetgeen echter niet gold voor een andere opmerking 

van Colijn. Over Mussolini zei de minister-president namelijk: 'I believe he will 

immediately take Adowa and then compromise with the League.'37 Toen de Itali-

aans-Ethiopische oorlog eenmaal was uitgebroken, schreef Colijn aan De Jonge, de 

gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, dat Mussolini een grote fout had ge

maakt. De buitenlandse politiek van Groot-Brittannië was tussen 1920 en 1935 

tamelijk zwak geweest, maar nu kwam het land voor zijn eigen belangen op. Het 

kon immers niet tolereren dat Egypte door Italiaans gebied zou worden omsingeld, 



omdat dit tot het verlies van het Suez Kanaal zou kunnen leiden. Alhoewel Colijn 

geloofde dat de Oostenrijkse kwestie een verregaande samenwerking tussen Duits

land en Italië verhinderde, was de internationale situatie volgens hem wel gevaarlijk 

geworden. Dit gold ook en vooral voor Nederland: de positie van het land in het 

Verre Oosten zou er niet gemakkelijker op worden wanneer de handen van Groot-

Brittannië in het westen gebonden waren, aldus Colijn.38 

Ondanks zijn vrees voor de mogelijke gevolgen van een optreden van de Volken

bond tegen Italië was Colijn, wiens sympathie duidelijk naar Ethiopië uitging, voor

stander van een Nederlandse deelname aan sancties tegen de agressor.39 Wel zag 

Colijn aanvankelijk weinig in de gedachte Italië een economisch embargo op te 

leggen. Hij vreesde namelijk dat een dergelijk embargo tot de instelling van een 

blokkade zou leiden. Indien Duitsland en Japan deze blokkade zouden willen door

breken, zou de wereldvrede op het spel komen te staan. Colijn wilde de sancties 

tegen Italië dan ook beperken tot een invoer- en kredietverbod. De opmerking van 

Paul Hendrix, een auteur die zich geroepen voelde als apologeet van Sir Henri 

Deterding op te treden, dat Colijn door 'de socialisten' 'gedwongen' werd in te 

stemmen met oliesancties (!) tegen Italië raakt echter kant noch wal.4° 

De Italiaanse agressie jegens Ethiopië wekte grote verontwaardiging bij vrijwel 

de gehele Nederlandse pers en de overgrote meerderheid van de publieke opinie. 

De Nederlandse afdeling van het Rode Kruis besloot een ambulance naar Ethiopië 

te sturen, die werd uitgezwaaid door koningin Wilhelmina en prinses Juliana.41 De 

sympathie van vrijwel alle Nederlanders ging uiteraard uit naar Ethiopië, dat in de 

persoon van Haile Selassie een uitstekende vertegenwoordiger had gevonden. De 

meeste waarnemers gingen ervan uit dat de Negus oprecht had geprobeerd een 

einde te maken aan de in zijn land heersende misstanden.42 Ook degenen die wel 

begrip hadden voor het argument van Italië dat het behoefte had aan grondstoffen, 

geloofden over het algemeen dat de Italianen met hun klachten naar de Volkenbond 

hadden moeten stappen. Ethiopië was nu eenmaal lid van de Volkenbond, of het 

nu een goede beslissing was geweest het land toe te laten of niet. Het verwijt van 

de Italianen aan landen als Groot-Brittannië en Nederland dat zij boter op hun 

hoofd hadden, aangezien zij zelf in het nabije verleden ook koloniale oorlogen 

hadden gevoerd, werd door de meeste critici van het Italiaanse optreden van de 

hand gewezen. Enkele waarnemers wezen erop dat door de oprichting van de Vol

kenbond de omstandigheden veranderd waren. Imperialistische expansiezuchtwas 

hopeloos uit de tijd en bruut geweld was een anachronisme, dat alleen nog maar 

werd toegepast door fascisten en nationaal-socialisten.43 Sommigen, vooral in het 

linkse kamp, waren van mening dat het optreden van de Volkenbond tegen Italië 

eigenlijk maar een onderdeel vormde van de strijd tussen democratie en dictatuur. 

In het linkse kamp heerste tevens de opvatting dat een succesvolle actie tegen Italië 

een 'Wink mit dem Zaunpfahl' voor Hitler zou zijn. De sociaal-democraat Albarda 

meende dan ook dat Nederland niet alleen uit onbaatzuchtige motieven, maar te

vens uit overwegingen van welbegrepen eigenbelang aan de sancties moest deelne

men.44 
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I n kringen van Volkenbondsaanhangers was men uiteraard vooral verheugd over 

het feit dat er weer leven leek te zitten in de bijna doodgewaande volkerenorganisa

tie. De Italiaans-Ethiopische oorlog was de beste kans voor de Volkenbond zich na 

de eerdere mislukkingen te bewijzen. Tijdens een bijeenkomst van de VEV in het 

Concertgebouw, gehouden op 16 oktober, werd door sprekers die afkomstig waren 

uit vrijwel alle grote politieke partijen betoogd, dat ook Nederland economische 

offers diende te brengen ten behoeve van het recht. Er was sprake van een keerpunt 

in de wereldgeschiedenis: men had nu een uitstekende gelegenheid de opkomende 

geestesgesteldheid die berustte op de verheerlijking van geweld tot staan te bren

gen. 'Het is thans een lust om te leven', aldus De Geer. Het feit dat de Volkenbond 

weer in het middelpunt van de belangstelling stond, had ook zijn gevolgen voor de 

VEV. Rutgers stelde in november met tevredenheid vast dat de vereniging weer 

nieuw leven was ingeblazen: haar vergaderingen werden druk bezocht en haar 

geschriften vonden gretig aftrek.45 

Van de grotere politieke partijen was de NSB de enige die zich volledig achter 

Italië schaarde. In Volk en Vaderland werd het regeringsbeleid zeer scherp bekriti

seerd. Degenen die voor sancties tegen Italië pleitten, te weten 'De Graeff en tra

wanten', de 'rode oorlogsophitsers van de SDAP' en de communisten, deden dit 

volgens de NSB alleen maar uit haat tegen het fascisme. Nederland had zich door 

de toetreding tot de Volkenbond al verlaagd tot een werktuig van Frankrijk en 

Groot-Brittannië en nu sprong het ook nog eens in de bres voor 'een troep zwarte 

slavenhandelaren'.4 Met haar standpunten inzake de Italiaans-Ethiopische oorlog 

bereikte de NSB een ideologisch keerpunt. Velen die in vroeger jaren wel enige 

waardering voor het nationalisme van de partij hadden kunnen opbrengen, keerden 

zich nu walgend af van Mussert en de zijnen. De meeste waarnemers deelden de 

opvatting van Marchant dat de 'toekomstige heerser van het Dietse imperium' 

Japan een vrijbrief had gegeven in Nederlands-Indië zijn gang te gaan.47 De rege

ring liet zich door de kritiek van de NSB niet van de wijs brengen. Integendeel: zij 

zag in de houding van deze partij juist een rechtvaardiging van haar politiek inzake 

de Italiaans-Ethiopische oorlog, zo deelde De Graeff Montgomery mee.48 

Nadat de Volkenbond had verklaard dat Italië het Volkenbondsverdrag had geschon

den, wilde De Graeff dat Nederland zich zo snel mogelijk zou voorbereiden op 

deelname aan de af te kondigen sancties. Al vóór de Italiaanse inval in Ethiopië was 

er een wetsvoorstel opgesteld betreffende het verbod op uitvoer van oorlogsmate

rieel naar agressors, de zogenaamde Uitvoerverbodenwet. Een week na het uitbre

ken van de Italiaans-Ethiopische oorlog werd tevens een begin gemaakt met het 

opstellen van een Sanctiewet. Doel van deze wet was het aanpassen van de Neder

landse wetgeving aan de bepalingen van Artikel 16.49 

De Graeff vertegenwoordigde Nederland op de bijeenkomsten van de Coördina

tiecommissie en het Comité van Achttien. Hem werd het voorzitterschap van beide 

lichamen aangeboden. De minister wilde echter niet de verplichting op zich nemen 

nog een paar weken in Genève te blijven. Bovendien hield hij er niet van op de 
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voorgrond te worden geschoven. Ook vond De Graeff het niet juist dat Nederland 

een leidende rol zou krijgen in het internationale debat. Wel steunde hij Eden, die 

tijdens de beraadslagingen van de Coördinatiecommissie en het Comité van Acht

tien een zeer actieve rol speelde.50 De Graeff was van mening dat de leden van de 

Volkenbond zo snel mogelijk tot sancties zouden moeten overgaan: iedere maatre

gel die dadelijk uitvoerbaar was moest ook 'aanstonds' worden genomen. In een 

brief aan Colijn pleitte de minister ervoor dat de regering door tussenkomst van De 

Nederlandsche Bank, de voornaamste banken zou vragen zich alvast van financiële 

transacties met Italië te onthouden. Aan het slot van dit schrijven stelde De Graeff 

vast: 'Er wordt hier werkelijk snel, hard en ernstig gewerkt. In dat opzicht herken 

ik Genève niet!'5ITerwijl De Graeff in Genève was, verdedigde Colijn de Uitvoerver-

bodenwet in de Eerste Kamer. De minister-president zei dat Nederland in Genève 

geen leidende rol zou mogen spelen en het doen van aanbevelingen aan anderen 

diende over te laten. Verder maakte hij duidelijk dat de toepassing van sancties voor 

Nederland tot economische schade zou kunnen leiden. 'Dit feit erkennende, mag 

ik er toch aan toevoegen, dat tegenover dit offer moet worden gesteld de handha

ving van het beginsel der collectieve verzekering, ook van onze nationale veiligheid, 

en dat op dien grond men niet moet terugdeinzen om, wanneer het noodig is, ook 

een offer te brengen', zo betoogde Colijn.52 De Uitvoerverbodenwet werd zonder 

hoofdelijke stemming aangenomen. 

Eind oktober werd de Sanctiewet aan het parlement voorgelegd. Tijdens het 

debat in de Tweede Kamer schaarden de meeste partijen zich achter het optreden 

van de regering; alleen de Staatkundig Gereformeerde Partij, de Revolutionair-

Socialistische Partij en het Verbond voor Nationaal Herstel keerden zich tegen 

deelname aan sancties.53 Volgens de vrijzinnig-democraat Joekes verlangden de 

meeste Nederlanders niets anders dan dat hun land zijn Volkenbondsplichten zou 

nakomen. Vliegen meende dat het voortbestaan van de Volkenbond op het spel 

stond; als deze volkerenorganisatie ten onder zou gaan, zou dit leiden tot de terug

keer naar het oude stelsel van militaire allianties. De Geer ontkende dat het optre

den van de Volkenbond iets te maken had met de in Italië bestaande staatsvorm. In 

vorige conflicten was de Volkenbond nog te zwak geweest om daadwerkelijk op te 

treden, maar nu was het tijd de ban te breken. Nederland liep Groot-Brittannië 

noch Frankrijk achterna, maar volgde degenen die voor de Volkenbondsgedachte 

opkwamen. Tegenover de tijdelijke economische nadelen die het nemen van sanc

ties met zich mee zou brengen, stond volgens De Geer het onmetelijk grote belang 

dat Nederland had bij de opbouw van een duurzame internationale rechtsorde. De 

liberaal Boon stemde daar volledig mee in, hierbij de woorden van de historicus 

Johan Huizinga aanhalend: 'Het geringste succes van den Volkenbond, al ontvangt 

Ares het met grijnzenden hoon, is thans meer waard dan een galerij van glorie te 

land en ter zee.'54 De Graeff liet de Kamer weten blij te zijn met de steun die zijn 

beleid had gekregen, al had hij ook niets anders verwacht. De sympathie die de 

regering voor de Volkenbond koesterde hielp haar bij het nakomen van haar inter

nationale plicht, maar zelfs zonder die sympathie was Nederland juridisch verplicht 
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geweest deel te nemen aan de sancties, zo betoogde de minister. 

Twee dagen na het debat in de Tweede Kamer verdedigde De Graeff de Sanctie-

wet in de Eerste Kamer, en met succes. Eén van de meest welsprekende verdedigers 

van de Sanctiewet was de antirevolutionair Anema, die vertelde dat hij op de tram 

had horen zeggen: 'er moest iemand zijn, die een land als Italië eens kraakte'!'*' 

Alhoewel Anema pleitte voor voorzichtigheid was er volgens hem geen reden voor 

al te veel scepsis. De Volkenbond streefde geen 'blauwe idealen' na, maar was erop 

uit een zekere mate van juridische ordening in de internationale samenleving te 

introduceren, een proces dat eeuwen in beslag zou nemen. Het alternatief voor een 

internationale rechtsorde was de terugval in het vooroorlogse labiele machtseven

wicht. De Sanctiewet moest volgens Anema met bijval worden begroet, zij het niet 

met 'champagne-enthousiasme'. Nu de machtsleer weer als een soort evangelie 

werd gepredikt, was de internationale toestand immers ernstig geworden. De 

Graeff verklaarde in zijn repliek dat hij de rede van Anema met 'onverdeelde be

wondering en hartgrondige sympathie en instemming' had aangehoord. Uiteinde

lijk zou de Senaat de Sanctiewet zonder hoofdelijke stemming aannemen.56 Op 18 

november werden de sancties officieel van kracht. 

In Groot-Brittannië bestond veel waardering voor de voortvarende wijze waarop 

Nederland de sancties wilde toepassen. Op 21 oktober rapporteerde de Britse zaak

gelastigde J.H. Le Rougetel dat Nederland wat de sancties betrof 'sound' was. Eind 

november constateerde hij dat men in Nederland enthousiaster dan ooit was over 

de sancties.57 Le Rougetel had het bij het rechte eind: zoals gezegd kon de regering 

op brede steun van parlement, pers en publieke opinie rekenen. Zelfs het Verbond 

van Nederlandsche Werkgevers was het met de regering eens dat Nederland vanwe

ge motieven van 'hooger orde', wel gedwongen was maatregelen te nemen die diep 

in het handelsverkeer zouden ingrijpen.58 Toch was niet iedereen even gelukkig 

met de voortvarendheid waarmee de Nederlandse regering te werk ging. Zo was de 

minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, H.C.J.H. Gelissen, van mening 

dat Nederland bij het nemen van sancties geen haast diende te maken; er moest 

maar afgewacht worden wat de andere staten, in het bijzonder België, zouden 

doen.« 

In Italië kon men het voortvarende optreden van Nederland evenmin waarderen. 

Eind oktober liet Aloisi, de kabinetschef van het ministerie van Buitenlandse Za

ken, de Nederlandse gezant Patijn bij zich komen. Aloisi maakte duidelijk dat het 

Nederlandse optreden in Italië 'een ellendige indruk' had achtergelaten. De hou

ding die Nederland, volgens Aloisi onder druk van de Britten, jegens Italië had 

ingenomen was veel vijandiger dan die van bijvoorbeeld Denemarken. Nederland 

moest niet vergeten dat het, als de storm eenmaal was gaan liggen, Italië nog wel-

eens nodig zou kunnen hebben. Volgens Aloisi was de onaangename indruk die het 

Nederlandse optreden in Italië had achtergelaten, vooral het gevolg van de rede die 

De Graeff op de Algemene Vergadering had afgestoken en van persoonlijke ge

sprekken die de minister met Italiaanse gedelegeerden had gevoerd.60 De Duce zelf 

kon evenmin waardering voor het Nederlandse optreden opbrengen. Mussolini zei 

2 0 6 



tegen de Zwitserse gezant in Rome, dat Japan zich spoedig meester zou maken van 

Nederlands-Indië; in dat geval zou Nederland niet op Italiaanse hulp hoeven te 

rekenen.6 ' 

Italië besloot alle landen die deelnamen aan de sancties een protestnota te stu

ren. Groot-Brittannië stelde overleg russen de deelnemers aan de sancties voor 

om tot min of meer identieke antwoorden op deze nota te komen. De Graeff voelde 

er echter weinig voor dat Nederland 'onder dicté' van Groot-Brittannië en Frankrijk 

een antwoord zou opstellen. Een dergelijk antwoord zou de indruk versterken dat 

Nederland aan de leiband van beide landen liep. Anderzijds steunde Nederland het 

Britse standpunt, dus was het zaak voor het Nederlandse antwoord een formulering 

te vinden die niet de indruk wekte dat het antwoord geïnspireerd was door het 

Britse. 3 De afdeling Volkenbondszaken stelde een eigen reactie op. Hierin werd 

benadrukt dat het besluit van Nederland aan de sancties deel te nemen niet licht

vaardig was genomen. Nederland was, evenals de meeste andere leden van de Vol

kenbond, van mening dat Artikel 16 op het Italiaanse optreden van toepassing was 

en moest dus zijn verdragsverplichtingen nakomen. Wel hoopte de regering op een 

spoedige oplossing van dit 'noodlottige conflict'.64 

Nederland hield zeer gewetensvol vast aan de sancties; er werd hard opgetreden 

tegen pogingen ze te ontduiken. Vanuit het bedrijfsleven werd er zelfs geklaagd dat 

Nederland zich wat de sanctietoepassing betrof op een veel strikter standpunt had 

gesteld dan sommige andere landen. Poginger van het ministerie van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart om Buitenlandse Zaken te bewegen zich wat soepeler 

te tonen bij het verlenen van dispensaties op het uitvoerverbod, werden door de 

afdeling Volkenbondszaken afgewimpeld. Volgens François waren er maar weinig 

staten die de sancties zo nauwgezet toepasten als Nederland. Snouck Hurgronje 

meende dat Volkenbondszaken 'eene constante practijk' voerde, die misschien wel 

wat strenger dan nodig was. 5 

Ondanks het scherpe toezicht van Buitenlandse Zaken waren er bedrijven die 

de Sanctiewet overtraden. Vaak waren het hun concurrenten die naar Buitenlandse 

Zaken stapten om het ministerie op een mogelijke overtreding te wijzen. De doel

treffendheid van de sancties werd ook aangetast door pogingen van Italiaanse zijde 

deze maatregelen te ontduiken.66 Dat Buitenlandse Zaken de Sanctiewet zeer 

streng wilde naleven, bleek toen de douane in juni 1936 weigerde een tiental vacu-

umpompen in te klaren. Deze pompen volgens Defensie een onmisbaar onderdeel 

voor vliegtuigen die het ministerie had besteld. Colijn zette zich persoonlijk in voor 

de doorvoer van de pompen. De Graeff daarentegen zag geen reden voor dispensa

tie. Overigens werden er wel degelijk dispensaties op het invoerverbod verleend, 

hetgeen geschiedde via Ministeriële Beschikkingen. Deze dispensaties werden 

verleend indien de aanvrager kon aantonen dat er geen sprake was van een handels

transactie, bijvoorbeeld als het de invoer van gratis monsters betrof, of indien pro

ducten al vóór de inwerkingtreding van de Sanctiewet waren betaald maar te laat 

waren geleverd. 7 
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Uiteraard hadden de sancties ingrijpende gevolgen voor de handel met Italië. De 

Nederlandse invoer uit Italië vertegenwoordigde in de eerste negen maanden van 

1935 een waarde van 8,2 miljoen gulden. In november, de maand waarin de sanc

ties van kracht werden, importeerde Nederland nog voor twee miljoen gulden uit 

Italië. In de eerste zes maanden van 1936 echter kelderde de waarde van de Neder

landse invoer uit Italië tot een bedrag van 570.000 gulden. De Nederlandse uitvoer 

naar Italië bedroeg in de maanden januari tot en met september 1935 10,4 miljoen 

gulden. In november van dat jaar werd er nog voor 2,3 miljoen gulden naar Italië 

uitgevoerd, een bedrag dat gelijk was aan de waarde van de Nederlandse export 

naar dat land over de eerste zes maanden van 1936. 

'A corridor for camels' 

Zoals gezegd had het Comité van Achttien besloten de discussies over een petroleu-

membargo uit te stellen. Wel was aan enkele olieproducerende landen gevraagd of 

zij bereid waren aan een dergelijk embargo deel te nemen. Op 18 november had 

Nederland Genève laten weten dat zijn besluit zou afhangen van de antwoorden 

van de andere staten. De Graeff deelde Montgomery echter mee dat hij geloofde dat 

een petroleumembargo zeer doeltreffend zou kunnen zijn. Als een dergelijk embar

go zou worden afgekondigd, zou Nederland zeker zijn medewerking verlenen, 

aldus de minister.69 De deelname van Nederland aan een petroleumembargo tegen 

Italië zou wel degelijk van invloed zijn geweest op de doeltreffendheid van een 

dergelijke sanctie. Curaçao en Aruba waren namelijk belangrijke exporteurs van 

petroleum, aangezien de in Venezuela gewonnen ruwe aardolie daar geraffineerd 

werd. In de maanden januari tot en met september 1935 importeerde Italië onge

veer 11,2 procent van zijn petroleum uit Aruba en Curaçao. In de maanden oktober 

tot en met december zou dit percentage stijgen tot 12,8. 

De grootste exporteur van petroleum naar Italië was Roemenië; in 1935 haalden 

de Italianen 45,6 procent van hun petroleum uit dat land. Eden en Hoare kwamen 

tot de conclusie dat indien Iran (dat wil zeggen de Anglo-Iranian Oil Company), 

Roemenië, de Sovjet-Unie en Nederland de uitvoer van petroleum naar Italië zou

den verbieden, dit de Italiaanse oorlogsinspanningen ernstig zou hinderen. Italië 

zou vijfentachtig procent van zijn petroleuminvoer verliezen, terwijl het land over 

een opslagcapaciteit van slechts drie tot vier maanden beschikte. Het Britse kabinet 

kreeg van Eden en Hoare het advies Genève te laten weten dat Groot-Brittannië 

bereid was deel te nemen aan een petroleumembargo tegen Italië, mits Roemenië, 

de Sovjets én Nederland dit ook zouden doen.7° Het is inderdaad mogelijk dat een 

dergelijk algemeen petroleumembargo de Italiaanse oorlogsmachine grotendeels 

tot staan had kunnen brengen. Er was echter één complicatie: het leek niet waar

schijnlijk dat de Verenigde Staten aan een door de Volkenbond afgekondigd petro

leumembargo zouden deelnemen. Aanvankelijk nam de Amerikaanse uitvoer van 



petroleum naar Italië zelfs toe. In de eerste negen maanden van 1935 importeerde 
Italië 6,3 procent van zijn petroleum uit de Verenigde Staten, in het laatste kwartaal 
van dat jaar was dit percentage gestegen tot 17,8. Wel probeerde de Amerikaanse 
regering het bedrijfsleven ervan te weerhouden zaken met Italië te doen door een 
'moreel embargo' tegen dat land af te kondigen.7 ' 

Op 14 november werden er in Groot-Brittannië verkiezingen gehouden, die eindig

den in een zege voor de Conservatieven. Deze zege was deels te danken aan de 

belofte van de regering de economische sancties voor de volle honderd procent te 

steunen. In werkelijkheid was het streven achter de schermen en buiten Genève 

om een akkoord met Italië te sluiten niet verdwenen. In Londen en Parijs werd 

druk gewerkt aan allerlei 'vredesplannen'.72 Door het dreigende overleg over het 

petroleumembargo was de druk op Groot-Brittannië en Frankrijk een oplossing 

voor de Italiaans-Ethiopische kwestie te vinden alleen maar groter geworden. 

Begin december reisde de zieke en oververmoeide Hoare naar Zwitserland voor 

een korte vakantie. Het Britse kabinet had hem toestemming gegeven overleg met 

Laval te plegen om tot een akkoord op basis van eerder gedane vredesvoorstellen 

te komen. In Parijs stapte Hoare van de trein om Laval met een bezoek te vereren. 

Het resultaat van hun overleg was een plan, dat behelsde dat Italië het oostelijke 

gedeelte van de Ethiopische provincie Tigre zou mogen annexeren. Tevens voorzag 

het plan in grensrectificaties tussen Ethiopië en Italiaans Somaliland; zo zouden 

Wal Wal en omgeving voortaan Italiaans gebied worden. Verder zouden Groot-Brit

tannië en Frankrijk hun best doen ervoor te zorgen, dat de zuidelijke regio's van 

het nog overgebleven deel van Ethiopië onder de exclusieve economische supervisie 

van Italië zouden komen te staan. Het Hoare-Laval plan zou er in feite toe hebben 

geleid dat Ethiopië in geschenkverpakking aan Italië zou zijn overgedragen. Wel 

zou Ethiopië een haven aan de kust van de Rode Zee of de Golf van Aden krijgen 

(onduidelijk was vooralsnog welke), inclusief een corridor die deze haven met de 

rest van het land zou verbinden. Ethiopië zou door deze corridor echter geen spoor

weg mogen aanleggen, omdat anders het Franse spoorwegmonopolie in gevaar zou 

komen.73 

Nadat de bepalingen van het verdrag waren opgesteld reisde Hoare naar Zwitser

land in de hoop van een welverdiende vakantie te kunnen genieten. Helaas voor 

hem zou daar weinig van terecht komen. Ten eerste brak Hoare zijn neus bij het 

beoefenen van zijn geliefde schaatssport, ten tweede lekte het vredesplan uit en 

werden de bijzonderheden ervan breed uitgemeten in de Franse pers. In Groot-

Brittannië stak er vervolgens een storm van protest op. Hoare en zijn plan werden 

met hoon overladen; The Times kwalificeerde de verbinding die Ethiopië met de zee 

zou krijgen als 'a corridor for camels'. Het kabinet trok de reeds verleende steun 

aan het vredesplan schielijk in. De toch al zo onfortuinlijke Hoare, op wie het 

spreekwoord 'wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht' zowel letterlijk als 

figuurlijk van toepassing was, zag zich gedwongen af te treden; hij werd opgevolgd 

door Eden.74 
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Ook buiten Groot-Brittannië sloeg het Hoare-Laval plan in als een bom; het werd 
gezien als een beloning van agressie en verraad aan de Volkenbond. De hoop dat 
het tot een petroleumembargo zou komen leek nu definitief de grond ingeslagen. 
De woede was vooral groot in die staten die zich, door deel te nemen aan de sanc
ties, grote financiële opofferingen hadden moesten getroosten. Ook in Verenigde 
Staten was de verontwaardiging groot; iedere rechtvaardiging voor het opleggen van 
een 'moreel embargo' aan Italië leek nu verdwenen. Dit viel des te meer te betreu
ren daar de impliciete oproep van de Amerikaanse regering aan de grote olieprodu
centen geen petroleum meer aan Italië te leveren, wel degelijk enig succes had 
gehad: in januari 1936 zou de Amerikaanse export van petroleum naar dat land 
dalen.75 

In feite was het Hoare-Laval plan een logisch resultaat van het Britse en Franse 

denken over de Ethiopische crisis. Beide landen wilden Italië te vriend houden en 

een uitbreiding van de oorlog naar Europa vermijden. Anderzijds wilde vooral de 

Britse regering Italië niet alles geven wat het wilde, dit met het oog op de publieke 

opinie. Met het plan van Hoare en Laval leek men de gulden middenweg te kunnen 

bewandelen. De Britse regering had aanvankelijk voor de volle honderd procent 

ingestemd met het Hoare-Laval plan. Het kabinet liet Hoare vallen vanwege de 

houding van het publiek, niet omdat het zelf niet achter het plan stond. De andere 

'schuldigen', inclusief Laval, bleven voorlopig zitten waar ze zaten.76 

Tot op de dag van vandaag zijn er historici die het optreden van Hoare verdedi

gen: het vredesplan zou de enige praktische basis hebben gevormd voor een com

promis dat een einde aan de Italiaans-Ethiopische oorlog zou hebben gemaakt en 

het 'Stresa Front' zou hebben hersteld. Henry Kissinger wees erop dat Haile Selas

sie, indien het vredesplan zou zijn geïmplementeerd, in ieder geval een deel van 

zijn grondgebied zou hebben behouden.77 Colijn zou toen de Italiaans-Ethiopische 

oorlog bijna voorbij was, eveneens beweren dat aanvaarding voor het Hoare-Laval 

plan achteraf gezien voor Ethiopië gunstiger zou hebben uitgepakt.78 In december 

1935 waren er echter maar weinigen in Nederland die vonden dat het Brits-Franse 

vredesvoorstel aanvaardbaar was, integendeel: het 'verraad aan de internationale 

gemeenschap' waaraan Groot-Brittannië en Frankrijk zich schuldig zouden hebben 

gemaakt, deed ook in Nederland een storm van verontwaardiging opsteken.7? Op 

11 december schreef De Graeff aan Van Limburg Stirum dat hij het plan zeer onbe

vredigend achtte; werd het aangenomen, dan zou de Volkenbond een 'allerellen-

digst figuur' slaan. De Britse tournure was voor de minister onbegrijpelijk; de enige 

verklaring die hij kon bedenken was dat Groot-Brittannië van de Ethiopische kwes

tie verlost wilde worden om de handen weer vrij te hebben in het Verre Oosten. 

Enkele dagen later schreef De GraefFdat de ontwikkelingen hem slapeloze nachten 

bezorgden: 'Als het dien kant moet uitgaan, kan men den Volkenbond wel oprollen 

en rijst zelfs ernstig de vraag of wij het lidmaatschap niet moeten opzeggen. '8 o Het 

berichtvan Van Rappard, de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Volkenbond, dat 

het vredesvoorstel weinig kans maakte te worden aangenomen, vormde ook al geen 

geruststelling: het kwaad was al geschied en de kans op een petroleumembargo was 

nagenoeg verkeken.8' 
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Op 12 december had De Graeffeen gesprek met Montgomery. Volgens de minis

ter waren de vredesvoorstellen zoals ze tot dusver bekend waren gemaakt voor 

Nederland, dat in Genève zijn best had gedaan om de gang van zaken zo vlot moge

lijk te laten verlopen, volkomen onacceptabel. De territoriale concessies aan Italië 

zouden neerkomen op het verlenen van een premie op agressie. Hiermee zou vol

gens de minister weleens een precedent kunnen worden geschapen. De Graeff 

vroeg Montgomery wat er zou gebeuren indien Japan zich meester zou maken van 

delen van Nederlands-Indië. Zou de Volkenbond in dat geval Nederland voorstellen 

maar enkele eilanden aan de Japanners af te staan als onderdeel van een 'equitable 

settlement'? Montgomery reageerde met de vraag wat Nederland zou doen indien 

er nieuwe sancties, bijvoorbeeld een petroleumembargo, zouden worden afgekon

digd en Groot-Brittannië vervolgens het slachtoffer van een Italiaanse 'mad attack' 

zou worden. Het antwoord van De Graeff was duidelijk: de Nederlandse regering 

was niet bereid bij 'militaire complicaties' betrokken te raken.82 

De Graeff had Van Rappard de opdracht gegeven het Nederlandse ongenoegen 

over het Hoare-Laval plan bij Eden kenbaar te maken, hetgeen hij op de avond van 

12 december deed. Eden liet Londen weten dat hij de Nederlandse reactie betreur

de, aangezien'Monsieur de Graeff sinds het uitbreken van de Italiaans-Ethiopische 

oorlog 'one of the staunchest and most active protagonists of collective action' was 

geweest.83 Het Nederlandse protest kwam de NRC ter ore, die er een artikel aan 

wijdde. Naar aanleiding van dit bericht werden kamervragen gesteld door A.J. van 

Vessem, lid van de Eerste Kamer namens de NSB. In zijn antwoord verdedigde De 

Graeff het optreden van Van Rappard: uitvoering van het Brits-Franse voorstel zou 

immers een premie op eigenrichting in de internationale samenleving hebben 

gezet. Zou de Volkenbond dergelijke voorstellen aanvaarden, dan zou de organisa

tie geweldpleging goedkeuren, waardoor een ontoelaatbaar precedent zou zijn ge

schapen. De Graeff onderstreepte dat Nederland het volste recht had zijn oordeel 

over het Hoare-Laval plan uit te spreken.84 

De reactie van de Britse publieke opinie en de afwijzing van de vredesvoorstellen 

die dit tot gevolg had leidden in Nederland tot opluchting, ook bij De Graeff. De 

minister was bovendien bijzonder tevreden met de benoeming van Eden, omdat 

deze volgens hem een enthousiast supporter van de Volkenbond was. Hij was nu 

geruster op de toekomst dan hij op 12 december nog geweest was, zo vertrouwde 

hij Montgomery toe.85 De Graeff dacht er dan ook niet aan de Nederlandse deelna

me aan de sancties te beëindigen, integendeel. Begin 1936 circuleerde in Londen 

het gerucht dat Nederland niet aan een militaire actie in het kader van de Volken

bond zou deelnemen. Toen hem dit ter ore kwam, gaf De Graeff aan Van Swinde-

ren de opdracht de Britten duidelijk te maken dat Nederland inderdaad niet zou 

meedoen aan militaire sancties tegen Italië in de technische zin van het woord, dat 

wil zeggen de offensieve maatregelen die krachtens Artikel 16.2 genomen konden 

worden. Van Swinderen moest hier echter aan toevoegen dat indien Italië als reactie 

op de economische sancties de Britse vloot zou aanvallen, een Nederlandse deelna

me aan een militaire tegenactie niet moest worden uitgesloten. Nederland zou zich 



in een dergelijk geval in beginsel verplicht achten krachtens Artikel 16.3 het aange
vallen lid van de Volkenbond zoveel mogelijk militaire bijstand te verlenen, indien 
daarom zou worden gevraagd en andere lidstaten daartoe eveneens bereid zouden 
zijn. Met deze uitspraak kwam De Graeffdus terug op wat hij enkele weken eerder 
tegen Montgomery had gezegd.86 

In januari 1936 besloot het Comité van Achttien de vraag of het opleggen van een 

petroleumembargo nog zin had voor te leggen aan een commissie van experts. De 

gedachte Italië een embargo op ijzer, staal en kolen op te leggen liet men definitief 

varen. Nederland leverde ook een expert aan de studiecommissie in de persoon van 

Phs. van Ommeren, directielid van de Stoomvaartmaatschappij De Maas. Van Om

meren diende volgens De Graeff de indruk te vermijden dat Nederland tégen een 

petroleumembargo was; de minister was ook niet geheel ingenomen met het feit 

dat Van Rappard in Genève wel een dergelijke indruk zou hebben gewekt.87 

Op 12 februari 1936 publiceerden de experts hun rapport. Zij stelden vast dat de 

Italiaanse oliereserves in geval van een embargo in twaalf tot veertien weken zou

den zijn uitgeput. Indien de leden van de Volkenbond Italië een embargo zouden 

opleggen, zou dit niet worden gehinderd door een normale export van petroleum 

van de Verenigde Staten naar Italië. Zelfs zonder Amerikaanse medewerking zou 

het mogelijk zijn Italië het gebruik van tankschepen van leden van de Volkenbond 

te ontzeggen. Dit zou ertoe leiden dat de Amerikaanse export van petroleum naar 

Italië veel tijd en geld zou kosten, dit terwijl de Italianen al in geldnood zaten. Naar 

aanleiding van dit rapport besloot de Britse regering eind februari in te stemmen 

met de deelname aan een petroleumembargo. Dit besluit kwam als een onaangena

me verrassing voor Frankrijk, dat intussen met een nieuw probleem was gecon

fronteerd, te weten de dreigende remilitarisatie van het Rijnland door Duitsland. 

Op 27 februari besloot minister van Buitenlandse Zaken Pierre-Etienne Flandin dat 

Frankrijk in geval van een dergelijke remilitarisatie alleen samen met Groot-Brit-

tannië, België én Italië in actie zou komen. Volgens Flandin was de Italiaans-Ethio-

pische oorlog zo goed als voorbij en was het zaak de vriendschap met Mussolini te 

herstellen. Hij drong er bij de Britse regering op aan, dat de Volkenbond vóór de 

afkondiging van de oliesancties nog een laatste poging zou wagen tot een vreedza

me oplossing van het Italiaans-Ethiopische conflict te komen.88 

Vooral Eden had bij de Britse regering aangedrongen op de instelling van een 

petroleumembargo. Op 29 februari 1936 vond er een bijeenkomst plaats van Eden 

en de Hoge Commissarissen van de Dominions.Tijdens deze bijeenkomst zei Eden 

dat tot dan toe alleen Joegoslavië onomwonden had duidelijk gemaakt, bereid te 

zijn deel te nemen aan een petroleumembargo. De Graeff zou hem echter even

eens een informele toezegging hebben gedaan dat Nederland de instelling van een 

petroleumembargo zou steunen. Met deze opmerking refereerde Eden vermoede

lijk aan beloftes die De Graeff in november 1935 had gedaan.89 De minister was 

echter opnieuw van mening veranderd. Na de publicatie van het rapport van de 

experts, besloot hij Van Rappard mee te delen dat een petroleumembargo zinloos 



zou zijn zolang de Verenigde Staten zich afzijdig zouden houden. Zonder deelna

me van de Amerikanen zou de schade die Italië van een dergelijk embargo zou 

ondervinden immers dermate gering zijn, dat de grote offers die de lidstaten van 

de Volkenbond zich zouden moeten getroosten er niet door zouden worden ge

rechtvaardigd. Verder zou een mogelijke mislukking van het petroleumembargo 

afbreuk doen aan het toch al zo geschonden prestige van de Volkenbond. Veel hing 

volgens De Graeff af van houding van de Britten. Zouden zij erop aandringen toch 

tot een petroleumembargo over te gaan, en mochten de belangrijkste bij het vervoer 

en productie van olie betrokken staten bereid zijn de leiding van Groot-Brittannië 

te volgen, dan zou Van Rappard nadere instructies moeten vragen. De minister zou 

dan graag horen of de voorstanders van een embargo verwachtten, dat de Verenigde 

Staten zich op den duur niet aan enige vorm van medewerking zouden onttrek

ken.?0 

Uiteindelijk ging Eden akkoord met het voorstel van Flandin een laatste poging 
te wagen om het conflict tussen Italië en Ethiopië op vreedzame wijze op te lossen. 
Op 3 maart riep de Commissie van Dertien beide partijen op de vijandelijkheden 
te staken. Twee dagen later deelde Haile Selassie mee dat hij tot overleg bereid was. 
Nog voordat Mussolini had kunnen reageren liet Hitler zijn troepen het Rijnland 
binnenmarcheren. 

'Er is voorshands geen enkele reden om ongerust te zijn' 

Om tien voor één in de middag van 7 maart staken de eerste Duitse officieren de 

Hohenzollern-brug bij Keulen over, een daad die een schending van zowel het 

Verdrag van Versailles als het Rijnverdrag van Locarno betekende. Uiteindelijk 

zouden ongeveer 22.000 Duitse troepen het Rijnland binnentrekken. In de Rijks

dag verdedigde Hitler de Duitse stap met het argument dat het Russisch-Franse 

verdrag, dat op 26 februari door de Franse Kamer van Afgevaardigden was geratifi

ceerd, een schending van de overeenkomsten van Locarno inhield. De dictator 

toonde zich echter bereid deel te nemen aan een nieuw verdragsstelsel. Zou er een 

dergelijk stelsel tot stand komen, dan zou Duitsland zelfs weer naar de Volkenbond 

kunnen terugkeren. Hitler maakte duidelijk dat Duitsland bereid was non-agressie-

pacten met een duur van vijfentwintig jaar met Frankrijk, België en Nederland te 

sluiten; deze verdragen zouden door Groot-Brittannië en Italië moeten worden 

gegarandeerd.9 ' 

De grote vraag was hoe de overige ondertekenaars van het Rijnverdrag op de 

Duitse stap zouden reageren. Groot-Brittannië streefde vóór de invasie al naar een 

akkoord met Duitsland. Remilitarisatie van het Rijnland had in Britse ogen een 

onderdeel van deze overeenkomst kunnen vormen, mits daar van Duitse zijde 

concessies tegenover zouden staan.92 De Britse regering was dan ook niet zozeer 

verontwaardigd over het feit dat het Rijnland geremilitariseerd werd, maar wel over 
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de wijze waarop dit was geschied. Zij was echter niet bereid tot gewapende actie om 

de remilitarisatie terug te draaien. In de eerste plaats was het Britse leger nog ui

terst zwak. Daar kwam bij dat een deel van de vloot zich in de Middellandse Zee 

bevond. Het parlement en de publieke opinie waren evenmin als de regering bereid 

tot een gewapende actie tegen Duitsland. De meerderheid van de Conservatieve 

backbenchers zag niets in een optreden van Britse troepen op het continent, terwijl 

het grootste deel van de bevolking het eens was met de opvattingvan Lord Lothian, 

een vooraanstaand lid van de zogenaamde Cliveden Set, dat de Duitse troepen alleen 

maar hun eigen achtertuin waren binnengewandeld.93 Verder oefenden Zuid-Afrika 

en Canada druk uit op de Britse regering een oorlog met Duitsland te vermijden. 

Londen kwam uiteindelijk tot de conclusie dat het aanbod van Hider een nieuw 

verdragsstelsel in het leven te roepen, serieus moest worden onderzocht.94 

Hider had het Duitse optreden verdedigd met het argument dat het Frans-Russi

sche verdrag een schending van de verdragen van Locarno betekende. Nog afgezien 

van het feit dat deze stelling juridisch gezien nauwelijks houdbaar was, was de 

achterliggende gedachte dat Frankrijk en de Sovjet-Unie een anti-Duits blok aan het 

formeren waren volledig incorrect. De nieuwe Franse regering, die onder leiding 

stond van Albert Sarraut, streefde evenmin als de regering van Laval naar militaire 

samenwerking met de Sovjet-Unie. Na de invasie in het Rijnland werd al snel dui

delijk dat Frankrijk niet tot militair optreden tegen Duitsland bereid was. De leger

top liet de regering weten dat er onvoldoende troepen beschikbaar waren om direct 

tegen Duitsland op te treden; wilde de regering de Duitse stap ongedaan maken, 

dan zou zij tot mobilisatie moeten besluiten. Overigens overschatte de legertop de 

kracht van het Duitse leger; zo beweerden de generaals ten onrechte dat Duitsland 

twee en een half maal zo veel soldaten op de been zou kunnen brengen als Frank

rijk. De regering was echter maar al te graag bereid de adviezen van de legertop ter 

harte te nemen: zij zag met het oog op de naderende verkiezingen weinig in een 

mobilisatie. Het Franse kabinet besloot dan ook dat Frankrijk alleen in actie zou 

komen als Groot-Brittannië hetzelfde zou doen.95 

Na de remilitarisatie van het Rijnland verzocht Frankrijk om een zitting van de 

Raad. Op 14 maart kwam deze bijeen, ditmaal niet in Genève, maar in St. James's 

Palace in Londen. Ook Italië liet zich vertegenwoordigen, hetgeen uiteraard tot 

merkwaardige taferelen leidde. Op aandrang van Polen en Denemarken werd 

Duitsland eveneens uitgenodigd aan de beraadslagingen deel te nemen; op 19 

maart nam Joachim von Ribbentrop aan de Raadstafel plaats.Tijdens de zitting van 

de Raad vond er overleg plaats tussen Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en België. 

Dit overleg leidde tot een Witboek, dat een ontwerp bevatte voor een Raadsresolutie 

waarin de Duitse stap als een 'bedreiging voor de internationale veiligheid' werd 

veroordeeld. Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en België riepen echter ook op tot 

onderhandelingen met Duitsland op basis van de voorstellen van Hitler. Tot aan het 

begin van die onderhandelingen zou Duitsland moeten instemmen met de demili-

tarisatie van een twintig kilometer brede strook aan de grens met Frankrijk en 

België. Verder kwamen de vier staten met het idee een internationale troepenmacht 



in het Rijnland te stationeren; de Britse regering was van mening dat deze zou 

moeten bestaan uit Britse, Nederlandse en Zweedse troepen.9*5 Daarnaast stelden 

Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en België voor dat het Hof in Den Haag zou 

onderzoeken of het Frans-Russische verdrag inderdaad een schending van het 

Rijnverdrag betekende. 

Tijdens de zitting van de Raad bleek dat de meeste leden niet geloofden dat 

Duitsland de bepalingen van het Volkenbondsverdrag had overtreden. De Raad 

beperkte zich ertoe de Duitse stap te veroordelen zonder sancties af te kondigen. 

Over het Witboek werd verder niet gesproken. Van onderhandelingen met Duits

land over een 'nieuw Locarno' zou uiteindelijk niets terecht komen. Wel vond er op 

15 en 16 april overleg plaats tussen de generale staven van Frankrijk, Groot-Brittan

nië en België, dat echter weinig concrete resultaten opleverde. De brutale Duitse 

schending van het Verdrag van Versailles enhet Rijnverdrag bleef dus ongestraft.97 

Van het Verdrag van Versailles was na maart 1936 trouwens niet veel meer over: de 

kwestie van de herstelbetalingen en het Saarvraagstuk waren al eerder opgelost, 

terwijl Deel V van het verdrag door toedoen van Duitsland in de prullenmand was 

beland. In feite stonden na de remilitarisatie van het Rijnland slechts de territoriale 

bepalingen van het Verdrag van Versailles overeind. 

Nederland was uiteraard niet rechtstreeks betrokken bij de Duitse schending van 

het Verdrag van Versailles en het Rijnverdrag. Vooral in het begin van de crisis viel 

de mogelijkheid dat de Volkenbond sancties tegen Duitsland zou nemen echter niet 

uit te sluiten. Daar kwam nog bij dat Hitler had aangeboden Nederland in een 

nieuw verdragsstelsel te betrekken. Op 7 maart legde de Duitse zaakgelastigde in 

Den Haag, E. Boltze, het Duitse aanbod aan Snouck Hurgronje voor. Deze liet 

Boltze weten dat de Nederlandse regering het aanbod met veel belangstelling zou 

bestuderen. De verklaring van Duitsland dat het naar de Volkenbond wilde terugke

ren zonder dat de koloniale kwestie was opgelost, zou bij de regering op waardering 

kunnen rekenen, zo veronderstelde hij. De secretaris-generaal voegde hier op per

soonlijke titel aan toe, dat de opzegging van 'Locarno' voor hem geen verrassing 

was. Hij geloofde echter dat deze stap, die twee jaar eerder nog tot oorlog zou heb

ben geleid, nu door de vingers zou worden gezien.9 

Naar aanleiding van de Duitse verdragsschending stelde de afdeling Volken

bondszaken op 9 maart een nota op betreffende de vraag of 'uit het optreden van 

de Duitsche Regeering' voor Nederland verplichtingen konden voortvloeien; ver

moedelijk was François de auteur van het stuk. In het memorandum werd gezegd 

dat Nederland niet kon worden gedwongen deel te nemen aan eventuele sancties 

tegen Duitsland. Overigens was Volkenbondszaken het niet eens met de argumen

tatie waarmee Hitler de schending van het Rijnverdrag had willen rechtvaardigen. 

'Ook indien het Duitsche standpunt, dat strijd aanwezig is tusschen het Fransch-

Russische Verdrag en Locarno, juist mocht zijn - een deugdelijke grond voor deze 

bewering is tot dusver niet aangevoerd - dan nog kan hiermede het optreden van 

Duitschland niet verdedigd worden.'99 Duitsland had zich volgens Volkenbondsza-
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ken tot de Raad moeten wenden. De auteur van het memorandum probeerde ook 

antwoord te geven op de vraag wat er zou gebeuren indien de schending van de 

gedemilitariseerde zone tot vijandelijkheden zou leiden. In dat geval had Nederland 

de keuze tussen afzijdigheid of het voldoen aan een eventueel verzoek van de Raad 

zich krachtens Artikel 10 van het Volkenbondsverdrag te scharen aan de zijde van 

de Locarno-staten. Volkenbondszaken wees er echter op dat Artikel i o volgens Woo-

drow Wilson slechts 'a legal obligation with a moral sanction' bevatte.100 

Naar aanleiding van de nota van Volkenbondszaken telegrafeerde Buitenlandse 

Zaken de regering van Denemarken dat Nederland het optreden van Duitsland 

afkeurde, maar niet bereid was deel te nemen aan sancties tegen dat land. In het 

telegram was een verwijzing naar de economische belangen van Nederland doorge

streept: volgens Snouck Hurgronje was het beter dat Nederland een rechtsstand-

punt in zou nemen en in dit stadium niet over zijn belangen zou spreken.101 De 

Graeff, die op vakantie was, liet Snouck Hurgronje op 12 maart weten dat Neder

land de verdere gang van zaken rustig zou moeten afwachten. Het leek hem niet 

opportuun nu reeds een besluit te nemen of, en zo ja op welke wijze, Nederland 

aan eventuele onderhandelingen tussen de grote mogendheden over een nieuw 

verdrag zou deelnemen. 'Mijn voorloopige indruk is dat wij dit niet zullen moeten 

doen. Ik kan mij niet voorstellen dat wij ooit partij zouden kunnen worden van een 

verdrag dat ons verplichtingen oplegt bij een conflict tusschen derden en evenmin 

dat een verdrag zou worden gesloten waarbij wij alleen veiligheidswaarborgen zou

den verkrijgen zonder daartegenover staande verplichtingen', zo schreef De Graeff. 

Wel getuigde het Duitse aanbod vanwege de inkleding ervan van een 'welwillende 

en vriendschappelijke gezindheid' jegens Nederland.102 

De Duitse stap had tot gevolg dat de regering besloot de dienstplichtigen van de 

regimenten infanterie en van het regiment wielrijders, die voor de eerste oefening 

onder de wapenen waren maar naar huis hadden moeten terugkeren, tot nader 

order in werkelijke dienst te houden. Op 11 maart lichtte Colijn dit besluit voor de 

radio toe. De tekst van zijn rede was vooraf door De Graeff ingezien en becommen

tarieerd; de minister had ervoor gezorgd dat er met geen woord werd gerept over 

de economische betrekkingen tussen Nederland en Duitsland.103 Colijn sprak tij

dens zijn radiorede geen oordeel uit over de Duitse stap. Nederland had volgens 

hem niets te maken met de internationale rechtsvragen die aan het geschil rond de 

remilitarisatie van het Rijnland verbonden waren. Wel moest de regering rekening 

houden met de directe gevolgen die de gebeurtenissen voor de vrede in Europa 

zouden kunnen hebben. Coli jn besloot zijn rede met de inmiddels beruchte zinsne

de: 'Ik verzoek den luisteraars dan ook om, wanneer zij straks hun legersteden 

opzoeken, even rustig te gaan slapen als zij dat ook andere nachten doen. Er is 

voorshands geen enkele reden om ongerust te zijn."°4 

I ntussen had Volkenbondszaken een memorandum opgesteld over de mogelijke 

deelname van Nederland aan een nieuw West-Europees verdrag. In dit stuk viel te 

lezen dat Nederland het beste kon vasthouden aan het standpunt, dat het geen 

bijstandsverplichtingen kon aangaan die verder gingen dan de verplichtingen van 



het Volkenbondsverdrag. 'De waarborgen, die Nederland op grond van een nieuw 

Locarno zou ontvangen, zullen in de practijk vermoedelijk niet grooter zijn dan die 

welke thans reeds uit het Volkenbondverdrag voortvloeien: ook nu zal Engeland in 

het algemeen tot het verkenen van bijstand aan ons land, indien dit wordt aange

vallen, geneigd zijn."°5 Als lid van de Volkenbond was Nederland slechts verplicht 

tot deelname aan economische sancties. Wat de deelname aan de militaire sancties 

betrof bestond er een zekere vrijheid, die Nederland zou verliezen indien het bij 

een nieuw verdrag betrokken zou worden. 'De afkeer tegen regionale regelingen 

is op dit oogenblik te meer gemotiveerd, nu het optreden van Duitschland heeft 

aangetoond, hoe weinig vertrouwen valt te hechten aan beloften door de Duitsche 

Regeering gedaan, en hoe précair dientengevolge een veiligheidsstelsel is, dat op 

zoodanige beloften en verbintenissen van Duitsche zijde is gebouwd', aldus Volken

bondszaken.10 

Mede op aandringen van De Graeff vond er tijdens de Raadszitting in Londen 

een aantal bijeenkomsten plaats, waarbij de Deense minister van Buitenlandse 

Zaken Peter Munch en de diplomatieke vertegenwoordigers van de voormalige 

neutrale staten aanwezig waren.107 Het doel van dit overleg was invloed uit te oefe

nen op de gang van zaken in de Raad. Zo bracht Munch Sir Robert Vansittart, de 

secretaris-generaal van het Foreign Office, op de hoogte van het feit dat de meeste 

kleine staten weinig heil zagen in de voorstellen zoals ze in het Witboek waren 

geformuleerd. Na de Raadszitting concludeerde Van Swinderen dat de gehouden 

besprekingen een invloed ten goede op behoud van de vrede hadden uitgeoefend.108 

Volgens hem had de houding van de neutrale mogendheden ervoor gezorgd dat de 

ondertekenaars van het Rijnverdrag tot de conclusie waren gekomen, dat hun pro

gramma niet door de overige leden van de Raad zou worden overgenomen, zodat 

het geen zin had de beraadslagingen voort te zetten. Veel neutrale mogendheden 

waren het volgens Van Swinderen eens met de opvatting van De Graeff, dat het 

prestige van het Hof zou worden aangetast indien het geschil tussen de onderteke

naars van het Rijnverdrag voor dat lichaam zou worden gebracht. De Graeff conclu-

deerde na afloop van de Raadszitting met opluchting dat er in Europa weliswaar 

sprake was van chaos, maar dat er geen onmiddellijk oorlogsgevaar bestond, al

thans niet in het westen van het continent.109 

Den Haag was van mening dat de Duitse stap een schending van een internatio

naal verdrag betekende. De Raad had het recht deze stap te veroordelen, zoals een 

jaar daarvoor na de Duitse schending van Deel V van het Verdrag van Versailles was 

gebeurd. De verdere regeling van de kwestie was echter geen zaak voor de Volken

bond maar voor de ondertekenaars van het Rijnverdrag, zo deelde De Graeff de 

Duitse gezant, graaf Zech, op 23 maart mee. De minister zei tegen Zech dat hij niet 

geloofde dat er oorlog zou komen. Evenmin verwachtte hij dat de Raad tot het ne

men van sancties zou besluiten; Nederland zou er hoe dan ook niet aan deelne

men.110 Dezelfde dag wees De Graeff het Duitse aanbod Nederland bij een nieuw 

verdrag te betrekken vriendelijk van de hand, met een verwijzing naar de traditione

le Nederlandse buitenlandse politiek. De regering meende zich voor het ogenblik 
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te moeten beperken tot het met belangstelling volgen van de verdere gang van za

ken, aldus de minister.1" 

Colijn had halverwege april een gesprek met Fuller, waarin hij zei niet te geloven 

dat er een oorlog tussen Frankrijk en Duitsland voor de deur stond. De komende 

twee jaren zouden echter moeilijk worden. Duitsland had te kampen met grote 

economische moeilijkheden; de inval in het Rijnland was bedoeld om de aandacht 

hiervan af te leiden. Colijn verwachtte dat Hitler voorlopig wel aan de macht zou 

blijven, een vooruitzicht dat hem niet al te zeer beviel. Nederland was echter erg 

tevreden over het streven van de Britten de vrede te bewaren. Volgens Colijn kon

den de grote moeilijkheden waarmee de wereld te kampen had alleen worden opge

lost indien de mogendheden zich zouden inzetten voor zowel een economische als 

een politieke vrede. Hij pleitte voor de herziening van de vredesverdragen krachtens 

Artikel 19 van het Volkenbondsverdrag, het verwijderen van handelsbarrières en de 

stabilisatie van de munten. Verder zei Colijn dat, indien de vredesverdragen van 

Parijs verscheurd zouden worden, dit misschien wel als een 'blessing in disguise' 

beschouwd moest worden. Hiermee doelde hij vermoedelijk op de mogelijkheid 

een einde te maken aan de 'oorlogsmentaliteit' en een 'nieuwe start' te maken."2 

De reacties in de Nederlandse pers op het Duitse optreden waren overwegend af

keurend. De Standaard sprak van een dies ater. De stap van Hitler viel volgens het 

blad te verklaren; Duitsland was in 1919 en daarna immers diep vernederd, vooral 

door Frankrijk, dat al te star aan de status quo had willen vasthouden. De Standaard 

meende echter dat deze vernedering geen rechtvaardiging kon zijn voor de ver

scheuring van een verdrag dat Duitsland vrijwillig had ondertekend."3 Van Blan-

kenstein sprak van een 'ondubbelzinnige rechtsverkrachting'. Er was nu duidelijk 

gebleken dat Hitler op het gebied van de buitenlandse politiek dezelfde mores han

teerde als op binnenlands terrein. Vroeg of laat moest dit wel tot een oorlog leiden, 

aldus Van Blankenstein. Verder suggereerde hij dat Duitsland, als een eenmaal 

weer een sterke vloot zou hebben, weleens Nederlands koloniaal gebied zou kun

nen gaan veroveren."4 Kleijn, de buitenlandcommentator van De Socialistische Gids, 

meende dat er over de wereld een 'middeleeuwse duisternis' was gekomen. Het 

wereldtoneel werd beheerst door 'duivelen in mensengedaante'. Laval was de kwade 

geest van Frankrijk geworden. Dat land had niet begrepen dat in Ethiopië de toe

komst van de Volkenbond op het spel had gestaan. Door de ene geweldenaar te 

laten begaan had Laval het morele recht uit handen gegeven de Volkenbond in 

beweging te zetten tegen de andere, aldus Kleijn. Zou Frankrijk zich in november 

of december achter de petroleumsanctie hebben opgesteld, dan had Hitler het wel 

uit zijn hoofd gelaten het Rijnland binnen te vallen."5 

Waren de meeste waarnemers het er dus wel over eens dat Duitsland een grove 

misstap had begaan, anderzijds was lang niet iedereen de overtuiging toegedaan 

dat men hieruit moest concluderen dat Hitler agressieve bedoelingen had. Het 

Algemeen Handelsblad schreef dat het struisvogelpolitiek zou zij n de Duitse voorstel

len voor altijd van de hand te wijzen. Weliswaar was waakzaamheid geboden, maar 

218 



volgens het dagblad was er geen enkele reden Hitler de kans te ontzeggen aan te 

tonen dat zijn goede wil niet slechts uit ijdele woorden bestond. Men moest ruimer 

durven zien dan de grenzen van strak formalisme. Aan de oude geestesgesteldheid 

zou een einde moeten komen: het was nu tijd voor wederopbouw. De rust van 

Europa mocht volgens het Algemeen Handelsblad niet op het spel worden gezet ten 

bate van onhoudbare overblijfselen van eenzijdig opgelegde vredesverdragen."6 

Wat het Duitse aanbod om Nederland in een nieuw verdragsstelsel te betrekken 

betrof, was de pers het er in meerderheid over eens dat Nederland dit van de hand 

diende te wijzen. Van Hamel pleitte er in De Volkenbond voor dat Nederland zou 

terugkeren naar zijn vooroorlogse zelfstandigheidspolitiek. Volgens hem zou het 

land in geval van oorlog noodgedwongen met andere staten verbonden raken en 

bijstand ontvangen. 'Er klinkt iets paradoxaals in, dit nadrukkelijk uit te spreken -

en toch elke vóórbereiding met het oog op zulke eventualiteiten af te wijzen', gaf 

Van Hamel toe. Recente debatten in het Lagerhuis hadden echter eens te meer 

aangetoond dat Groot-Brittannië een 'natuurlijk belang' had bij de zelfstandigheid 

van Nederland. Eden had bijvoorbeeld gezegd: 'We have never been able, in all our 

history, to dissociate ourselves from events in the Low Countries; neither in the 

time of Queen Elisabeth, nor in the time of Marlborough, nor in the time of Napo

leon, - still less at the present day.'Van Hamel meende dat Groot-Brittannië' Neder

land naar vermogen zou bijstaan tegen iedere mogendheid die Europa wilde over

heersen. Volgens hem was er dan ook geen enkele reden te streven naar een forme

le belofte van Groot-Brittannië dat het Nederland te hulp zou komen. De Volken

bond was volgens Van Hamel niet meer in staat de algemene vrede te handhaven; 

wel bleef de volkerenorganisatie van nut als internationaal overlegorgaan."7 

De grote vraag die na de schending van het Rijnverdrag de kop opstak was: hoe 

nu verder? De internationale situatie zag er somberder uit dan ooit. De kans dat het 

tot de vorming van een internationale rechtsorde zou komen leek nihil; het utopi

sche karakter van de idealen van de aanhangers van de Volkenbond leek eens te 

meer te zijn aangetoond. 'Het is een miserabele toestand en een schande voor ons 

"beschaafde" Europa', schreef de jurist Verzijl aan Van Raalte. Overigens was Ver

zijl van mening dat de ellendige internationale toestand ook aan de Verenigde Sta

ten, Groot-Brittannië en Frankrijk viel te wijten. Verder meende hij dat het falen van 

de Volkenbond niet het gevolg was van de principes waarop de volkerenorganisatie 

zich baseerde: 'Het ligt niet aan het Bondspact, het ligt aan de nationale perfidie.'"8 

Na de bezetting van het Rijnland groeide bij velen het besef dat Duitsland een 

gevaar voor zowel de Europese vrede als de veiligheid van Nederland vormde. In 

april 1936 verscheen er in De Groene Amsterdammer een artikel van de hand van J. 

Goudriaan, onderdirecteur bij Philips en voormalig lid van de s DAP. Zijn bood

schap luidde dat de dictatoriale staten aanstuurden op een wereldoorlog. Nederland 

moest zich dan ook zo goed mogelijk bewapenen; het land mocht zich niet in slaap 

laten wiegen door 'sentimentele illusies over de onaantastbaarheid van de wereld

vrede en over de reëele macht van den Volkenbond', waarschuwde Goudriaan."9 

In de SDAP en de VDB groeide de twijfel of het vasthouden aan eenzijdige ontwape-
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ning nog wel zin had. Veel aanhangers van de s DAP vestigden nu hun hoop op de 
collectieve veiligheid. Volgens Albarda had geen enkel land het recht bescherming 
van andere staten te verlangen indien het zelf niet bereid was tot het verlenen van 
bijstand. Een verdere verzwakking van de Nederlandse strijdkrachten zou gezien 
worden als een aanbod aan Duitsland zijn troepen maar door Nederland te laten 
marcheren. Albarda concludeerde dat indien men de internationale rechtsorde 
wilde versterken en de collectieve veiligheid tot werkelijkheid wilde maken, nationa
le zelfverdediging een plicht was.120 In mei 1936 schreef Albarda een brief aan De 
Graeff, waarin hij liet weten blij te zijn dat persberichten over een mogelijk aftre
den van de minister niet op waarheid bleken te berusten. Verder schreef Albarda: 
'Moge te Genève de Volkenbond voor ineenstorting worden behoed! Wat zou er van 
Europa worden!"21 

In de VDB kreeg de groep die vond Nederland zich niet eenzijdig zou mogen 
ontwapenen de overhand, hetgeen zou leiden tot een wijziging van het beginselpro
gramma van deze partij. Volgens het nieuwe programma diende Nederland over 
een zelfstandige gewapende macht te beschikken, waarvan de omvang moest wor
den beperkt tot datgene dat nodig was voor de handhaving van de binnenlandse 
orde en voor de internationale rechtshandhaving in het kader van de Volkenbond. 
De VDB gaf hiermee de gedachte op dat land- en zeemacht moesten worden gere
duceerd tot een 'politiemacht met eenvoudige bewapening'. Wel bleef de partij 
ijveren voor 'handhaving en versterking van de internationale rechtsorganisatie' en 
voor internationale beperking van de bewapening. De oproep van Goudriaan werd 
door Joekes van de hand gewezen als zijnde een pleidooi voor een 'dolzinnige op
voering van de defensiemiddelen'.'22 

'A certain liaison in peace' 

De Nederlandse legertop had zich al lang vóór de invasie van het Rijnland gereali

seerd, dat de Duitse herbewapening de kans op het uitbreken van een oorlog en de 

schending van de Nederlandse neutraliteit had vergroot. Duitse troepen zouden op 

hun weg naar België en Frankrijk weleens door Nederland kunnen marcheren.I23 

Ook Colijn realiseerde zich maar al te goed dat de internationale situatie drastisch 

aan het verslechteren was en dat dit gevaarlijke consequenties voor Nederland kon 

hebben. Eind 1935 had hij Marchant, de minister van Onderwijs, Kunsten en We

tenschappen, al geschreven dat de Ethiopische affaire een 'gruwelijke ontwaking 

uit een schoonen droom' was. Nu stond hij voor de taak de grondig verwaarloosde 

bewapening van Nederland aan te vullen, en dit met de Japanse dreiging op de 

achtergrond.'24 In november 1935 besloot de regering een Defensiefonds in te stel

len. Dit hield in dat er drieënvijftig miljoen gulden extra voor de nationale verdedi

ging werd uitgetrokken; een bedrag van eenendertig miljoen was beschikbaar voor 

de landmacht.125 



De Tweede Kamer had al vóór de remilitarisatie van het Rijnland ingestemd met 

de instelling van het Defensiefonds. De debatten in de Eerste Kamer over het fonds 

begonnen op 20 maart en werden natuurlijk overschaduwd door hetgeen twee 

weken eerder was gebeurd. Een belangrijk aandeel in het debat werd geleverd door 

Van Embden, één van de vrijzinnig-democraten die een zelfstandige nationale 

defensie van de hand bleven wijzen. Hij hield vol dat Nederland, mocht het worden 

aangevallen, een beroep zou moeten doen op de Volkenbond.12 Colijn repliceerde 

dat Van Embden te weinig rekening hield met de bestaande politieke verhoudin

gen.127 De vrijzinnig-democraat beweerde dat voor zelfstandig optreden van de 

Nederlandse krijgsmacht geen ruimte meer was. Nederland zou volgens hem zijn 

grondgebied altijd moeten openstellen voor de legers van de staten die in Volken-

bondsverband handelden. Colijn herinnerde er echter aan dat Nederland alleen 

verplicht was dergelijke troepen doortocht te verlenen, indien de regering er zelf 

van overtuigd was dat de staat tegen welke zij optraden ook werkelijk de aanvaller 

was. De eerste minister maakte verder duidelijk dat zolang in de internationale 

sfeer de zegepraal van het recht niet in gelijke mate was verzekerd als binnen de 

nationale grenzen, Nederland gewapend verzet tegen schending van het recht 

mocht bieden. Hij vertrouwde erop dat het Nederlandse leger in staat zou zijn een 

eventuele vijand buiten de grenzen te houden, vooral als die aanvaller een oorlog 

op meer dan één front zou moeten uitvechten. De laatste tijd was volgens hem 

maar al te duidelijk gebleken dat de Volkenbond geen afdoende waarborgen tegen 

het uitbreken van oorlogen kon bieden. Overigens achtte Colijn de Volkenbond als 

instrument voor het behoud van de vrede nog altijd van groot belang. Erkend moest 

echter worden dat de Volkenbond vooralsnog onvolmaakt was. Het was zeer goed 

mogelijk dat er in Europa een oorlog zou uitbreken zonder dat het tot een actie van 

de Volkenbond zou komen. Colijn benadrukte dat als dit zou gebeuren, het voor 

Nederland om evenveel uren zou gaan als voor Ethiopië om weken. 'Ook in het 

bestaan van den Volkenbond ligt dus geen reden de eigen weermacht te veronacht

zamen."2 8 In 1922, toen het bestaande legerstelsel was ontworpen, was de toestand 

heel anders geweest. Een belangrijke vermindering van de bewapening van de grote 

staten leek destijds in het verschiet te liggen. Voor de kleine staten was er boven

dien nog een andere veiligheidsfactor, te weten Artikel 12 van het Volkenbonds ver

drag. Dit artikel bepaalde dat staten geschillen aan een internationaal lichaam (een 

arbitragecollege, het Hof of de Raad) moesten voorleggen. Werd het geschil aan de 

Raad voorgelegd, dan moest dit lichaam binnen zes maanden een besluit vellen 

over de vraag welke partij het recht aan zijn zijde had. Maar zelfs als de Raad zijn 

oordeel had gegeven, of had laten weten hiertoe niet in staat te zijn, moesten de 

staten nog drie maanden wachten totdat ze oorlog mochten voeren. Een staat had 

dus in geval van een geschil negen maanden de tijd om zijn voorzorgsmaatregelen 

te nemen. 

Colijn zei tijdens zijn rede dat hij nog steeds geloofde dat de onafhankelijkheid 

van de kleine landen het beste verzekerd zou zijn indien er een stelsel van 'collectie

ve verzekering' van de veiligheid in het leven zou worden geroepen. Nederland 



moest dan ook het internationale recht blijven steunen en trouw blijven aan de 
Volkenbond. Colijn benadrukte hierbij dat alleen een staat die zich verdedigde het 
recht had een beroep te doen op de collectieve veiligheid. Een staat die zich zonder 
slag of stoot door een aanvaller liet veroveren, bracht daarmee niet alleen zichzelf, 
maar ook degenen die hem uit hoofde van Artikel 16 zouden willen helpen onher
stelbare schade toe.129 

De historicus L. de Jong heeft Colijn verweten dat hij blind en doof bleef voor de 

dreiging die er van het Derde Rijk uitging.'30 Hierbij refereert De Jong onder meer 

aan geruststellende woorden die de eerste minister na de Duitse inval in het Rijn

land tot het Nederlandse volk richtte. De vraag is echter of Colijn de Duitse drei

ging werkelijk geheel en al negeerde. Het lijkt er sterk op dat hij na 7 maart wel 

degelijk rekening hield met de mogelijkheid van een strategische overval op Neder

land door Duitsland. Immers, niet alleen werd besloten de dienstplichtigen onder 

de wapenen te houden, ook werden de beschikbare troepen vooral naar het oosten 

en zuid-oosten van Nederland gestuurd. Verder schreef Colijn op 19 maart aan 

generaal LH. Reynders, de chef van de Generale Staf: 'Uitgegaan moet worden van 

de mogelijkheid van een verrassend optreden van vijandelijke afdeelingen nog vóór 

de mobilisatie van de legers der groote mogendheden is voltooid."3' 

In april 1936, toen de crisis rond het Rijnland over haar hoogtepunt heen was, 

schreef Colijn aan De Jonge dat hij in het westen van Europa geen oorlog vreesde. 

Een incident op de Balkan, waar de toestanden deden denken aan die tussen 1911 

en 1914, zou echter ook verregaande gevolgen kunnen hebben voor de situatie in 

West-Europa.'32 Colijn begreep vermoedelijk maar al te goed dat als het tot een 

oorlog in Europa zou komen, een strategische overval van Duitsland op Nederland 

niet viel uit te sluiten. Hij ging er echter van uit dat Nederland altijd een bondge

noot zou vinden in Groot-Brittannië. Dit is vermoedelijk ook één van de redenen 

waarom Colijn voor versterking van de defensie pleitte: de bondgenoot had immers 

meer aan een '(...) intact gehouden leger dat elke week meer een leger wordt, dan 

aan een leger dat reeds in de allereerste dagen door vijandelijke krachten overwel

digd zou worden."33 

Alhoewel Colijn niet wilde afwijken van 'onze gangbare politiek', deed hij voor

zichtige pogingen het Nederlandse defensiebeleid te coördineren met dat van 

Groot-Brittannië. Hij scheen vooral naar een zekere mate van samenwerking in het 

Verre Oosten te streven, alhoewel Montgomery meende dat Colijn ook de Neder

landse defensie in Europa op die van Groot-Brittannië wilde afstemmen.'34 Volgens 

de Britseluchtvaartattaché in Brussel, H.N.Thornton, had Colijn tegenhem gezegd 

dat de defensieproblemen van Nederland en Groot-Brittannië in zowel Europa als 

het Verre Oosten veel overeenkomsten vertoonden. Hij verwachtte echter niet dat 

er een Duitse aanval op het westen voor de deur stond, tenzij er in Duitsland een 

economische crisis zou uitbreken. Volgens Thornton had Colijn hem gezegd het 

ondenkbaar te achten, dat Nederland ooit in een oorlog betrokken zou raken waar

bij Groot-Brittannië afzijdig zou blijven. Colijn wilde geen formele overeenkomst, 



maar meende dat 'a certain liaison in peace' in het belang van beide staten zou 

zijn.135 In mei 1936 zei Colijn tegen kapitein C.F. Hamill, de Britse marine-attaché 

in Brussel, dat hij niet geloofde dat er een aanval van Japan voor de deur stond. Dit 

land zou wachten op een moment waarop Groot-Brittannië weer in een conflict met 

Italië zou zijn geraakt, zodat de Britse vloot niet naar het Verre Oosten zou kunnen 

worden gestuurd. Verder zei Colijn dat het niet waarschijnlijk was dat Duitsland 

ooit zou proberen een aanval over Nederlands grondgebied te lanceren. In dat geval 

namelijk zouden de Duitse troepen de grote rivieren moeten oversteken, en er 

waren al voorbereidingen getroffen om de bruggen in geval van nood te laten sprin

gen. Colijn erkende wel dat de grens met Duitsland moest worden versterkt.1'6 

In juli 1936 bracht Colijn een bezoek aan Londen, waar hij een gesprek had met 

Eden. Tijdens dit gesprek zei Eden dat Groot-Brittannië geen verplichting op zich 

kon nemen Nederlands-Indië te verdedigen, al vormde de integriteit van dit gebied 

'a matter of concern' voor de Britten. Colijn antwoordde dat hij dit begreep, maar 

voegde hieraan toe dat hij zich nauwelijks kon voorstellen, dat er in het Verre Oos

ten vijandelijkheden zouden uitbreken waarbij Nederland wel en Groot-Brittannië 

niet zou zijn betrokken. Colijn liet Eden weten dat de mislukking van het optreden 

van de Volkenbond tegen Italië voor Nederland uiteraard een grote teleurstelling 

was. Nederland had ernaar gestreefd zijn verplichtingen op eerlijke wijze na te 

komen. Er was een beweging opgekomen die wilde dat Nederland de Volkenbond 

zou verlaten, maar Colijn meende dat die wel zou verdwijnen. Hij geloofde dat de 

Volkenbond, hoezeer ook verzwakt, nog steeds van nut was daar waar het de hand

having van de vrede betrof. Artikel 16 zou de komende jaren echter niet meer kun

nen worden toegepast. Ook zei Colijn tegen Eden dat hij de Britse herbewapening 

met belangstelling volgde: de geschiedenis had volgens hem geleerd dat als Groot-

Brittannië sterk was, de stabiliteit op het continent groter werd.137 

'Het zinkende schip van de Volkenbond' 

De Duitse invasie van het Rijnland en de nasleep ervan hadden de aandacht geheel 

en af afgeleid van de gebeurtenissen in Afrika. Uiteraard hield de Volkenbond zich 

nog wel met de Ethiopische kwestie bezig. Het aanbod van Hitler naar de Volken

bond terug te keren werd door Mussolini als een dolksteek in de rug gevoeld. Van

daar dat hij na de oproep van de Commissie van Dertien liet weten dat hij bereid 

was met vertegenwoordigers van de Volkenbond overleg te plegen. Op 23 maart 

besloot de commissie dat Avenol en De Madariaga contact met zowel Ethiopië als 

Italië zouden opnemen, om te proberen alsnog tot een akkoord te komen. Zoals De 

Graeff al had voorspeld leidden deze vredesbesprekingen tot niets.'38 Intussen 

zetten de Italiaanse troepen hun opmars gestaag voort. 

Het feit dat de Volkenbond er maar niet in slaagde de Italiaanse agressie een halt 

toe te roepen leidde in Nederland tot een wederopleving van de oude Volkenbonds-
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malaise. Conservatieve politici die toch al nooit veel geestdrift voor de Volkenbond 

hadden kunnen opbrengen zagen nu hun kans schoon. Tijdens de begrotingsdebat

ten in de Eerste Kamer van februari 1936 was de aanval op het beleid van De Graeff 

al geopend. De voornaamste criticus was de anti-revolutionair Briët, door De Graeff 

gekwalificeerd als 'een braaf advocaat uit Leiden, die als privé-hobby aan buiten-

landsche politiek doet'.'39 Volgens Briët vertoonde de internationale situatie sterke 

overeenkomsten met die van vóór 1914: ook nu werkten Groot-Brittannië, Frankrijk 

en Rusland (dat wil zeggen de Sovjet-Unie) samen om Duitsland te isoleren. De 

Nederlandse positie in het internationale bestel was echter veranderd, zo meende 

Briët. In 1914 wist iedereen dat Nederland neutraal was en zich zou voegen bij de 

tegenstander van de staat die het land zou aanvallen. Nu Nederland lid was van de 

Volkenbond was zijn internationale positie een stuk minder zeker geworden. Briët 

liet verder weten dat het Volkenbondsbeleid van De Graeff in zijn ogen veel te 

idealistisch en geestdriftig was. Hij uitte kritiek op de 'hooggestemde rede' die De 

Graeff in september 1935 voor de Algemene Vergadering had afgestoken. Door 

verheerlijking van de collectieve veiligheid in deze tijden van spanning, zou Neder

land in een richting kunnen worden gedreven die in strijd was met zijn zelfstandig-

heid.'4° Briët kreeg steun van de christelijk-historische senator R. Pollema. Deze 

betoogde dat het laatste geschrift van Struycken, De hoofdtrekken van Nederlands 

buitenlandsch beleid, eigenlijk één grote waarschuwing vormde tegen de buitenland

se politiek die Nederland onder De Graeff voerde. Pollema zag 'met zorg' dat de 

minister de Nederlandse belangen ondergeschikt had gemaakt aan die van de Vol

kenbond en de grote mogendheden. Volgens hem diende Nederland terug te keren 

naar de oude zelfstandigheidspolitiek. Pollema besloot zijn rede met de woorden: 

i k zal niet zeggen, dat deze Minister het is, maar ik zou willen eindigen met deze 

woorden: Wee het land, welks Minister van Buitenlandsche Zaken in deze dagen 

een illusionist is."4 ' 

De meesten andere senatoren steunden het beleid van De Graeff. De sociaal

democraat H. Polak meende, verwijzend naar de Duitse dreiging, dat alleen de 

Volkenbond Nederland nog voor het verlies van zijn zelfstandigheid kon behoeden. 

Van Lanschot (RKSP) was van mening dat geen enkel land een grotere behoefte had 

aan collectieve veiligheid dan Nederland. Ook Anema, nota bene een partijgenoot 

van Briët, nam het voor de minister op. Anema erkende dat Struycken had gewaar

schuwd tegen overdreven verwachtingen van de Volkenbond, maar hij wees er 

tevens op dat genoemde rechtsgeleerde zijn laatste jaren aan de Volkenbond had 

gegeven. Bovendien hadden ook andere 'nuchtere en praktische mannen' , zoals 

Van Karnebeek, Beelaerts, Colijn en Rutgers, zich voor de Volkenbond ingezet. 

Anema pleitte voor de voortzetting van de zelfstandigheidspolitiek zoals deze sinds 

1920 was gevoerd. Nederland diende een onafhankelijke koers te blijven varen, zijn 

nationale belangen te bevorderen en op bescheiden schaal mee te werken aan de 

behartiging van internationale belangen. Ook Van Embden sprong voor De Graeff 

in de bres. Hij beschuldigde Briët en Pollema ervan dat zij er kortzichtige en anti

nationale opvattingen op na hielden. Onbedoeld steunden zij het standpunt van 

224 



Mussert - 'de toekomstige alleenheerscher van Nederland' - die ervan uitging dat 
het enige bestaande recht het recht van de sterkste was, aldus Van Embden.142 

In zijn repliek erkende De Graeffdat de Volkenbond niet aan alle verwachtingen 
had voldaan, maar dit kwam zijns inziens doordat bij de oprichting van de volkere
norganisatie de verwachtingen te hoog gespannen waren geweest. Het feit dat de 
Volkenbond niet in staat was een einde te maken aan de Italiaans-Ethiopische oor
log, was volgens de minister enerzijds te wijten aan het gebrek aan universaliteit, 
anderzijds het gevolg van de omstandigheid dat veel staten in gebreke waren geble
ven bij het nakomen van hun sanctieplichten. Het feit dat er sancties waren toege
past toonde echter op zichzelf al aan dat de internationale solidariteitsgedachte 
sterker was dan Pollema en Briët zich realiseerden. De Graeff meende dat het 'los
laten' van de Volkenbond zou leiden tot de terugkeer naar de vooroorlogse anarchie. 
Verder ontkende hij dat Nederland op het internationale toneel op de voorgrond 
wilde treden. Hij hield vol dat de regering het volste recht had gehad haar oordeel 
uit te spreken over het Hoare-Laval plan, daar dit plan al te zeer tegen de beginselen 
van de Volkenbond indruiste. Was het plan aanvaard, dan had Nederland zich zelfs 
moeten afvragen of het wel lid kon blijven van een lichaam dat de eigen principes 
met voeten trad. 

De Graeff benadrukte dat de regering vasthield aan de traditionele zelfstandig-

heidspolitiek, die echter afweek van het vooroorlogse afzijdigheidsbeleid. Al in 192 o 

was door de toenmalige regering erkend dat Nederland zich niet meer afzijdig kon 

houden van alle internationale geschillen; vandaar dat Van Karnebeek de gelukkige 

ingeving had gehad het buitenlandse beleid als een 'zelfstandigheidspolitiek' te 

kwalificeren. Nederlanddiendezijninternationaleverplichtingenstiptnatekomen; 

het land kón inzake het Italiaans-Ethiopische geschil eenvoudigweg niet afzijdig 

blijven, zelfs als het dat gewild had. Van dit laatste was volgens De Graeff echter 

geen sprake; de regering was van mening dat het nationale belang het beste werd 

gediend door het versterken van de Volkenbond. Volgens de minister bood de collec

tieve veiligheid een niet genoeg te waarderen garantie voor de nationale veiligheid. '43 

Tijdens de debatten in de Eerste Kamer was duidelijk geworden dat de aanhangers 

van de Volkenbond probeerden de moed erin te houden. Het leek er echter op alsof 

bij de Nederlandse bevolking het vertrouwen in de volkerenorganisatie sterk aan 

het afnemen was. In mei 1936 organiseerde De Groene Amsterdammer een referen

dum, bedoeld om de gevoelens van het volk te peilen 'in deze omstandigheden van 

nationale en internationale crisis op materieel en geestelijk gebied'.'44 De lezers 

werd gevraagd zich uit te spreken over een vijftal vraagstukken, inclusief de toe

komst van de Nederlandse buitenlandse politiek. Zij konden wat dit betreft kiezen 

uit vijf alternatieven, die ieder door een bekende persoonlijkheid werden verdedigd. 

Bijna 27.400 lezers van De Groene Amsterdammer (waaronder slechts 1000 vrou

wen) zouden hun medewerking aan het referendum verlenen. Tweeënveertig pro

cent van de respondenten sprak zich uit voor het standpunt van Pollema dat Neder

land een 'traditionele neutraliteitspolitiek en zelfstandigheidspolitiek binnen het 
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kader van den Volkenbond' moest voeren. Hij kreeg vooral steun uit liberale en 

confessionele hoek. De gedachte dat Nederland een Volkenbondspolitiek zonder 

enige militaire voorbereiding moest voeren, die was verdedigd door de pacifistische 

dominee J.J. Buskes jr., kon op negentien procent van de stemmen rekenen. Van 

de respondenten sprak zeventien procent zich uit voor een 'Volkenbondspolitiek 

met een defensiestelsel uitsluitend in Volkenbonds verband', een visie die door Van 

Embden was verdedigd. Slechts veertien procent van de deelnemers aan het refe

rendum steunde het pleidooi van Clasina Kluyver voor 'een Volkenbondspolitiek 

met een eigen defensiestelsel gebaseerd op het beginsel van de collectieve veilig

heid'; ook onder deze groep bevonden zich veel aanhangers van de VDB en de SDAP. 

De visie van Westerman, die zich inmiddels tot fascist had ontpopt, dat Nederland 

een 'actieve nationaliteitspolitiek met een zo sterk mogelijke bewapening' moest 

voeren, werd gedeeld door vijf procent van de respondenten; uiteraard kreeg hij 

veel steun van degenen die op de NSB of Nationaal Herstel stemden.'45 

De uitslag van het referendum lijkt erop te duiden dat bij de Nederlandse bevol

king, of tenminste degenen die enige interesse voor buitenlandse politiek aan de 

dag legden, de scepsis ten aanzien van de Volkenbond was toegenomen. Sommige 

waarnemers gingen nog een stap verder: het lidmaatschap van de Volkenbond zou 

voor Nederland weleens grote gevaren met zich mee kunnen brengen. De voormali

ge diplomaat en oud-voorzitter van de Tweede Kamer, jhr. O.F.A.M, van Nispen tot 

Sevenaer, publiceerde in maart 1936 een brochure, waarin hij de vrees uitsprak dat 

de Volkenbond een instrument van Frankrijk, de Sovjet-Unie en de Kleine Entente 

zou worden. Dit zou ten gevolge kunnen hebben dat Nederland in een oorlog tegen 

Duitsland zou worden meegesleept. Zou Duitsland eenmaal door de Sovjet-Unie 

zijn verslagen, dan zou ook de oosterbuur rijp worden voor het bolsjewisme. Van 

Nispen tot Sevenaer pleitte ervoor dat de kleine neutrale staten zich zouden inzet

ten voor de hervorming van de Volkenbond. Verder zou het alliantiestelsel dat 

Frankrijk in het leven had geroepen moeten worden afgebroken. Zou dit niet ge

beuren, dan diende Nederland terug te keren naar de oude neutraliteitspolitiek. De 

publicist M.J. Leendertse ging zelfs nog verder: hij pleitte ervoor dat Nederland het 

'zinkende schip' van de Volkenbond zou verlaten en zou terugkeren naar 'de oude, 

beproefde politiek van algeheele neutraliteit en zelfstandigheid'. Nederland moest 

zich volgens Leendertse losrukken van de banden waarmee het aan vreemde - dat 

wil zeggen Franse - belangen werd gebonden. Het kon er op rekenen dat het in 

geval van een aanval de steun van Groot-Brittannië zou krijgen; Nederland had de 

Volkenbond dus helemaal niet nodig.'46 

Samenwerking tussen de kleine staten 

De Graeff maakte zich in de lente van 1936 grote zorgen over de internationale 

situatie. Op 20 april schreef hij Van Limburg Stimm dat Groot-Brittannië de lei-
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ding in de internationale politiek had verloren, en alleen bij die leiding voelde hij 

zich veilig. Eden was weliswaar fatsoenlijk, eerlijk en bekwaam, maar hij was niet 

de 'Übermensch' waaraan Groot-Brittannië behoefte had. De Graeffzag in Europa 

nog geen oorlogsgevaar; wel zag hij de toestand in het Verre Oosten duister in. Ook 

maakte hij zich zorgen over de Volkenbond; het zou moeilijk worden dit instituut 

in het parlement nog de hand boven het hoofd te houden. De Graeff schreef verder 

dat hij zijn eerdere standpunt dat het afkondigen van een petroleumembargo tegen 

Italië 'Don Quichotterie' zou zijn, nu betreurde. Hij had in oktober 1935 niet kun

nen voorzien dat de stemming later dermate zou 'ineenzinken' dat aan een petro

leumembargo niet meer werd gedacht; als er toen een dergelijk embargo zou zijn 

afgekondigd zouden de Amerikanen misschien ook hebben meegedaan. Nu was 

het echter te laat. 'Alles dat bereikt was in het belang eener internationale rechtsor

de, is nu weer verloren en dât vind ik het allerbedenkelijkste."47 

Intussen richtte Frankrijk al zijn aandacht op de mogelijkheid van een collectief 

optreden tegen Duitsland. Dit leidde tot cynische reacties van Van Rappard, die zijn 

weerzin jegens het Geneefse 'politieke gekonkel' niet onder stoelen of banken stak. 

Van Rappard schreef De Graeff dat het Comité van Achttien in feite stilzwijgend 

moest goedkeuren wat Frankrijk en Groot-Brittannië onderling waren overeengeko

men, 'ten voordeele van den aanvaller en overtreder van het theoretisch hooggepre

zen Handvest'. Ook de meeste leden van de Raad kropen voor de Italianen. Van 

Rappard had de Deense vertegenwoordiger in de Raad wel de mening van De 

Graeff overgebracht dat een vrede die de aanvaller in het volle profijt van zijn aanval 

stelde, onaanvaardbaar was. Hij vreesde echter dat de meerderheid van de Raadsle

den zich daar nauwelijks om zou bekommeren. 'Welk eene uitkomst om geen lid 

van den Raad te zijn, daar men anders door de politiek gedwongen ware geweest 

om in zulk eene afkeerwekkende comédie zijn rolletje te spelen!"48 

Het verslag van Van Rappard, vooral de passages die betrekking hadden op de 

'uiterst conciliante, om niet te zeggen serviele' houding die de leden van de Raad 

jegens Italië hadden aangenomen, vormde voor De Graeff aanleiding zich tot zijn 

Zweedse collega Richard Sandler te wenden. Medio april schreef De Graeff hem 

dat het brutale optreden van Hitler niet tot gevolg zou mogen hebben, dat de Vol

kenbond zich van de Ethiopische kwestie zou distantiëren. Voorkomen moest wor

den dat de volkerenorganisatie zou meewerken aan een vredesakkoord dat een 

bespotting van haar eigen principes vormde. De Graeff drong bij Sandler aan op 

samenwerking tussen de vroegere Europese neutrale staten om een dergelijk on

rechtvaardig vredesakkoord te voorkomen en aldus in ieder geval de eer van de 

Volkenbond te redden. Desnoods zouden deze staten met uittreden uit de Volken

bond kunnen dreigen, aldus De Graeff.149 De door De Graeff gewenste samenwer

king tussen de voormalige neutrale staten zou inderdaad tot stand komen, en wel 

tijdens de zitting van de Raad van mei 1936. Op 9 mei, de dag waarop Italië de 

annexatie van Ethiopië afgekondigde, kwamen vertegenwoordigers van Nederland, 

Spanje, Zwitserland en de Scandinavische staten (inclusief Finland) in Genève 

bijeen. De Graeff had er de voorkeur aan gegeven het overleg niet tijdens de Raads-
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zitting te doen plaatsvinden. Hij wilde namelijk de indruk vermijden dat het de 

bedoeling van de kleine staten was Groot-Brittannië tot een krachtiger sanctiepoli-

tiek te stimuleren.'50 Bovendien had hij zich oorspronkelijk uitgesproken voor 

Kopenhagen als plaats van samenkomst. Ook wilde De Graeffde indruk vermijden 

dat Nederland het initiatief tot het overleg had genomen. 

Hoe voorzichtig hij zich in het openbaar ook opstelde, De Graeff zou zich bin

nenskamers opwerpen als de meest radicale deelnemer aan de besprekingen.15' Zo 

was hij van mening dat indien de sancties tegen Italië zouden worden opgeheven, 

het consequent en voor de morele betekenis van de Volkenbond noodzakelijk zou 

zijn dat land uit de volkerenorganisatie te zetten, dit conform Artikel 16.4 van haar 

statuut. Dit standpunt werd door de andere ministers weliswaar principieel juist 

geacht, maar verdiende volgens hen uit praktisch oogpunt geen aanbeveling. De 

Zwitser Motta keerde zich - in een volgens De Graeff 'hyper-sentimenteel betoog' 

- tegen het standpunt van zijn Nederlandse collega. Zou Italië uit de Volkenbond 

worden gezet, dan zouden Zwitserland en Oostenrijk de volkerenorganisatie even

eens verlaten, wat tot een totale desintegratie zou leiden, aldus Motta.'5;iTijdens het 

overleg met zijn collega's herhaalde De Graeff dat niet viel uit te sluiten, dat Neder

land militaire bijstand zou verlenen aan een staat die deelnam, aan de sancties en 

door de agressor werd aangevallen. Ook liet hij weten dat de Nederlandse regering 

het lidmaatschap van de Volkenbond wilde voortzetten, maar dat zij zich door de 

reactie van de publieke opinie weleens gedwongen zou kunnen zien de volkerenor

ganisatie te verlaten. Vandaar dat een herziening van het Volkenbondsverdrag nood

zakelijk was. De vraag of de sancties tegen Italië gehandhaafd moesten blijven 

kwam eveneens uitgebreid aan de orde. Noorwegen en Zwitserland pleitten voor 

opheffing ervan. De overige deelnemers aan de bespreking wilden allereerst het 

oordeel van de grote mogendheden afwachten. Zij voegden daar wel aan toe, dat zij 

de sancties alleen wilden handhaven indien nauwkeurig en ondubbelzinnig het 

doel van voortzetting ervan kon worden aangegeven. Voorkomen moest worden dat 

handhaving van de sancties alleen maar zou dienen tot het bevorderen van de Brit

se en vooral de Franse belangen in Ethiopië. Verder verzetten Nederland, Zweden 

en Denemarken zich tegen het standpunt van Noorwegen en Zwitserland dat de 

vertegenwoordigers van Ethiopië voortaan niet meer aan de Raadstafel zouden 

mogen worden toegelaten.'53 

De Graeff, die zonder veel optimisme naar Genève was afgereisd, toonde zich 

na afloop van de besprekingen tevreden over het contact met de andere kleine sta

ten - 'het geweten van de Volkenbond' - en met Eden, aan wie hij verslag had uit

gebracht. In een gesprek met Van Raalte lichtte De Graeff zijn standpunten nog 

eens toe. Hij wees erop dat indien er een geschil tussen bijvoorbeeld Griekenland 

en Bulgarije zou uitbreken, Italië rustig in de Raad zou kunnen beslissen wie de 

agressor was - 'c'est pire qu'une absurdité, c'est une farce', aldus de minister. Als 

Artikel 16.4 nu niet zou worden toegepast zou het er nooit van komen, zo meende 

hij. Wat het Duitse gevaar betrof: hierop waren de Britten voor de eerstkomende 

twee jaar volkomen gerust, zo deelde De Graeff Van Raalte mee. Toen Eden en Van 



Zeeland hem hadden gevraagd of Nederland bereid zou zijn een non-agressiever-

drag met Duitsland aan te gaan, had De Graeff geantwoord dat hij dit 'dwaasheid' 

achtte. Duitsland zou een dergelijk verdrag immers verscheuren wanneer het dit 

maar wilde. De minister was er trouwens vast van overtuigd dat Groot-Brittannië 

in zijn eigen belang Nederland en België bij zou staan, of er nu sprake was van een 

verdrag met deze landen of niet.'54 

'Reculer pour mieux sauter' 

Na de annexatie van Ethiopië gingen er in Nederland steeds meer stemmen op ten 

gunste van het beëindigen van de sancties tegen Italië. Vooral op het ministerie van 

Handel, Nijverheid en Scheepvaart wilde men de sancties zo spoedig mogelijk 

opheffen. H.M. Hirschfeld, het hoofd van de afdeling Handel en Nijverheid, had 

eind mei al geschreven dat er vanuit dit departement een 'soort aanval op de sanc

ties' moest worden ingezet. Minister Gelissen wilde de sancties 'hoe eerder hoe 

liever' opheffen.'55 François meende eveneens dat Nederland zich maar bij de vol

dongen feiten moest neerleggen. In een gesprek met Heldring oefende François 

stevige kritiek uit op zijn minister. De gedachte van De Graeff dat Italië uit de Vol

kenbond moest worden gezet werd door François gekwalificeerd als 'Don Quichot-

terie'. Alhoewel hij het betreurde dat de Volkenbond een zwaar prestigeverlies had 

geleden, moest zijns inziens met het oog op het oorlogsgevaar worden voorkomen 

dat Italië in de armen van Duitsland en Japan zou worden gedreven. Voor Neder

land zou een samengaan tussen deze drie staten, mede gezien de gespannen toe

stand in het Verre Oosten, zeer gevaarlijk zijn. Verder moest er volgens François 

serieus worden nagedacht over een mogelijke hervorming van de Volkenbond. Niet 

lang daarna bleek dat ook De Graeff van mening was veranderd. In een gesprek 

met Heldring stelde de minister vast dat er niets anders opzat dan de sancties tegen 

Italië maar te beëindigen, hoe ernstig dit het prestige van de Volkenbond ook zou 

aantasten. Verscherping van de sanctiemaatregelen was volgens De Graeff uitgeslo

ten zolang landen als de Verenigde Staten, Argentinië en Venezuela weigerden 

hieraan mee te werken. Wat de hervorming van de Volkenbond betreft toonde De 

Graeff zich meer voorstander van afschaffing van dwang dan van verscherping van 

Artikel i6.'5<s 

Op 26 juni schreef François een memorandum, waarin hij concludeerde dat het 

verstandig zou zijn de sancties tegen Italië maar op te heffen: 'Er komt nu eenmaal 

een oogenblik, dat men "verlies moet weten te nemen" '. François achtte de uitsto

ting van Italië uit de Volkenbond onmogelijk, aangezien Groot-Brittannië er niets 

in zag. Verder sprak hij zich uit voor een onderzoek naar de mogelijkheid van een 

wijziging van het Volkenbondsverdrag, want: 'Wie nu met een "Morgen zal het 

beter gaan" bepleit alles maar bij het oude te laten, speelt ook wel heel erg in de 

kaart van hen, die betoogen, dat de Volkenbond slechts één doel heeft: het in toom 
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houden van Duitschland.' Indien niet een enigszins gerechtvaardigde verwachting 

zou bestaan dat in een volgend geval de wil tot handhaving van de sancties in de 

bestaande vorm wel aanwezig zou zijn, zou het ongewijzigd laten van Artikel 16 

een gevaarlijke misleiding zijn, aldus François.157 

Eind juni werd op initiatief van Argentinië de Algemene Vergadering bijeenge

roepen. Enkele dagen vóór deze zitting vond er opnieuw overleg plaats tussen verte

genwoordigers van de zes voormalige neutrale staten en Finland. Op i juli publi

ceerden deze staten een verklaring. Hierin lieten zij weten dat de recente gebeurte

nissen bij hen twijfel hadden doen ontstaan of de condities waaronder zij in 1920 

de verplichtingen van het Volkenbondsverdrag hadden aanvaard nog wel in bevredi

gende mate bestonden. Het was volgens hen niet aanvaardbaar dat bepaalde artike

len van het Volkenbondsverdrag, vooral Artikel 8, een dode letter waren gebleven, 

terwijl andere artikelen wel waren toegepast. De kleine staten betwijfelden dan ook 

of op deze wijze het hoofddoel van de Volkenbond, de stichting van een internatio

nale rechtsorde, kon worden verwezenlijkt. Gezien de ernst van de situatie erken

den zij dat een onderzoek naar de mogelijkheid het Volkenbondsverdrag te herzien 

nodig was. Zijzelfwaren van mening dat de preventieve capaciteiten van de Volken

bond moesten worden verbeterd. De zeven refereerden aan de - nooit officieel in 

werking getreden - resoluties van 1921. Zolang de bepalingen van het Volken

bondsverdrag op incomplete en inconsequente wijze in de praktijk zouden worden 

gebracht, zouden zij bij een eventuele toekomstige toepassing van Artikel 16 met 

deze resoluties rekening houden. In de praktijk hield dit in dat het sanctieartikel 

wat de zeven kleine staten betrof voortaan een facultatief karakter zou dragen.'58 

De verklaring van 1 juli 1936 wordt door nogal wat auteurs gezien als een belang

rijk keerpunt in de geschiedenis van de buitenlandse politiek van Nederland. De 

Nederlandse regering zag in dat het stelsel van de collectieve veiligheid op een 

volslagen mislukking was uitgelopen, en besloot dan ook terug te keren naar de 

'strikte neutraliteitspolitiek' zoals deze vóór 1914 was gevoerd, zo luidt over het 

algemeen de opinie.'59 Deze opvatting dient echter enigszins genuanceerd te wor

den. De Nederlandse regering nam al sinds 1919 het standpunt in dat de leden van 

de Volkenbond geen juridische plicht hadden aan militaire sancties deel te nemen. 

Verder hadden Van Karnebeek en Beelaerts beweerd dat Nederland alleen verplicht 

was tot deelname aan economische sancties tegen een agressor als deze door een 

eenstemmige Raad was aangewezen, en indien de Nederlandse regering het eens 

was met dit besluit. De resoluties van 1921 hadden Nederland de mogelijkheid 

geboden vast te houden aan deze 'minimalistische' interpretatie van Artikel 16. De 

resoluties waren echter nooit officieel van kracht geworden, aangezien Frankrijk 

had geweigerd ze te ratificeren. Op 1 juli 1936 maakten Nederland en de zes andere 

kleine staten duidelijk dat zij de resoluties van 1921 desondanks formeel als richtlij

nen bij de toepassing van sancties zouden beschouwen. Dit betekende echter niet 

dat zij deelname aan sancties volledig hadden uitgesloten. De zeven kleine staten 

hielden vast aan de gedachte dat de Volkenbond tot doel had een collectief veilig-

heidsstelsel in het leven te roepen; hun bereidheid mee te werken aan de verwezen-
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lijking van dit ideaal hadden zij nog niet opgezegd. Wel was het zeer onwaarschijn

lijk geworden dat de kleine staten deel zouden nemen aan sancties tegen grote en 

agressieve mogendheden als Duitsland, Japan en Italië. Wat Nederland betreft 

kwam dit standpunt echter ook niet uit de lucht vallen: de Nederlandse regering 

had immers altijd al huiverig gestaan tegen een mogelijke deelname aan sancties 

tegen Duitsland of Japan. 

De dag na de publicatie van het communiqué van de kleine mogendheden pleitte 

De Graeff in een rede voor het plenum van de Algemene Vergadering voor het 

opheffen van de sancties tegen Italië. Men zou volgens hem serieus moeten onder

zoeken welke de oorzaken waren van het mislukken van de sanctiepolitiek. De 

Graeff was het niet eens met degenen die meenden dat deze mislukking slechts te 

wijten was aan de onbevredigende wijze waarop de sancties tegen Italië waren 

toegepast. Volgens hem konden de bepalingen van het Volkenbondsverdrag zoals 

het nu op tafel lag slechts doeltreffend zijn indien er op korte termijn een renaissan

ce spirituelle zou optreden. Het Volkenbondsverdrag bood de leden slechts een 

schijnbare collectieve veiligheid. De lidstaten waren verplicht mee te werken aan 

gemeenschappelijke maatregelen, hetgeen grote risico's met zich meebracht. De 

staten hadden echter geen garantie dat zij hulp zouden ontvangen indien zij bij het 

vervullen van hun plicht zouden worden aangevallen. De Graeff vond dat er een 

einde aan deze situatie zou moeten komen. Nederland zag niets in het sluiten van 

regionale ententes binnen het Volkenbondsverband. De minister sprak zich daaren

tegen uit voor een verzwakking van de sanctiebepalingen: het Volkenbondsverdrag 

zou voorlopig tot een consultatieve overeenkomst moeten worden teruggebracht. 

De enige sanctie zou moeten zijn de automatische uitsluiting van de agressor. De 

Graeff gaf toe dat een dergelijke maatregel een stap achteruit betekende. Een ver

zwakking van het Volkenbondsverdrag vond echter haar rechtvaardiging in het feit 

dat zij de zo essentiële universaliteit naderbij zou brengen. Voor veel staten waren 

juist de sancties het grootste obstakel om tot de Volkenbond toe te treden. De ge

beurtenissen van de laatste maanden hadden volgens De Graeff aangetoond dat 

economische sancties alleen doeltreffend konden zijn als ze algemeen werden 

toegepast. Verwijzend naar het slot van zijn rede van september 1935, concludeerde 

De Graeff dat het moment de Volkenbond weer op te bouwen nu aangebroken was: 

'Mettons-nous, les dents serrés, au travail de reconstruction et ne désespérons 

pas."6° 

In een bericht aan de Nederlandse gezanten in het buitenland werd het stand

punt van de regering ten aanzien van de hervorming van het Volkenbondsverdrag 

nader toegelicht. Nederland wilde met het oog op zijn traditionele 'zelfstandigheids-

of neutraliteitspolitiek' niet deelnemen aan regionale overeenkomsten. Het enige 

alternatief voor dergelijke overeenkomsten was een universele Volkenbond. Indien 

men het Volkenbondsverdrag zou omzetten in een consultatief verdrag, hoefde dit 

nog geenszins te betekenen dat men afstand deed van het denkbeeld door collectie

ve veiligheidsmaatregelen de vrede te handhaven. Uit gemeenschappelijk overleg 
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kon volgens de regering ongetwijfeld ook een gemeenschappelijk optreden tot 

handhaving van de vrede voortvloeien, maar een voorafgaande verplichting daaraan 

mee te werken diende voorshands achterwege te blijven. 'Op den duur zou zodani

ge verplichting zich op basis van de universaliteit beter kunnen ontwikkelen.' Er 

was dus sprake van een 'reculer pour mieux sauter'. Het schrappen van Artikel Ï6 

zou op het verzet van een aantal mogendheden stuiten. Het onverkort handhaven 

van dit artikel had echter als bezwaar dat de leden van de Volkenbond verplichtin

gen werden opgelegd die velen niet meer wilden nakomen. De kleine staten zouden 

zich misschien weleens gedwongen zien de Volkenbond te verlaten. Om dit te voor

komen was als 'expedient' naar het middel gegrepen zoals in het communiqué van 

de kleine staten was weergegeven, zo werd de gezanten bericht.16' 

De opbeurende woorden die De Graeff aan het slot van zijn rede had gesproken 

hadden geen gunstige uitwerking op de begrafenisstemming die op de Algemene 

Vergadering heerste. De vergadering gaf bovendien het weinig verheffende 

schouwspel te zien van Italiaanse journalisten die zich bij de rede van Haile Selas

sie misdroegen. Het journaille moest door de politie uit de vergaderzaal worden 

verwijderd. De vergadering besloot vrijwel unaniem de sancties te beëindigen, 

hetgeen op 15 juli zou gebeuren. Uiteraard werd de stemming erbij de aanhangers 

van de Volkenbond niet beter op. Na afloop van de vergadering schreef De Graeff 

aan Beelaerts: 'Genève was triest in elk opzicht. De Volkenbond heeft een deuk 

gekregen en ik zie niet hoe dat instituut zich daarvan zal herstellen."52 

De Italiaans-Ethiopische kwestie zou in september 1936 nog een staartje krijgen, 

toen moest worden bepaald of de delegatie van Ethiopië tot de Algemene Vergade

ring zou worden toegelaten. Het onderzoeken van de geloofsbrieven van de diverse 

delegaties was in normale omstandigheden een routinekwestie. Bij de Algemene 

Vergadering van 1936 echter wilden de kleine staten hun vingers niet branden aan 

de zo beladen kwestie van de toelating van de Ethiopische delegatie en lieten zij de 

zaak over aan Groot-Brittannië, Frankrijk en de Sovjet-Unie. Desondanks nam de 

Nederlandse staatsraad J. Limburg plaats in de commissie die de geloofsbrieven 

moest onderzoeken, naast politieke zwaargewichten als de Britse minister van 

Buitenlandse Zaken Eden en diens collega's uit de Sovjet-Unie en Frankrijk, 

Maxim Litvinov en Yvon Delbos. 

De procedures van de Algemene Vergadering stipuleerden dat een delegatie die 

aan de beraadslagingen wilde deelnemen, voorzien moest zijn van geloofsbrieven 

die waren geschreven door een regering die de facto de macht in het desbetreffende 

land uitoefende. Vrijwel alle leden van de geloofsbrievencommissie betwijfelden of 

de documenten die de Ethiopische delegatie had voorgelegd wel aan dit criterium 

voldeden. Limburg opperde dat de commissie, indien de leden ervan het onderling 

niet eens konden worden, het plenum zou kunnen aanbevelen de Ethiopische ge

loofsbrieven aan het Internationaal Hof voor te leggen. Totdat het Hof een besluit 

had genomen, zou men de Ethiopiërs het voordeel van de twijfel moeten gunnen 

en ze aan de beraadslagingen moeten laten deelnemen. Delbos was het niet eens 
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met de gedachte het Hof in te schakelen, onder andere omdat dit te lang zou du

ren. De Ethiopische delegatie zou volgens hem 'voorlopig' moeten worden toegela

ten. Limburg meende dat dit geen praktische regeling was; wat bijvoorbeeld bedoel

de Delbos met het woord 'voorlopig'? Als er geen sprake was van verwijzing naar 

het Hof, moest de Ethiopische delegatie worden toegelaten zonder dat er reserves 

zouden worden gemaakt. De procedures bepaalden immers dat als nietkon worden 

vastgesteld of de geloofsbrieven die een delegatie overlegde geldig waren, deze 

delegatie de vergadering zou mogen bijwonen met dezelfde rechten als de andere 

gedelegeerden. De andere leden van de commissie lieten zich door dit argument 

overtuigen: zij besloten unaniem de Ethiopische delegatie zonder verdere kwalifica

ties toe te laten.'63 

Van Blankenstein zou later schrijven dat Frankrijk en Groot-Brittannië de Ethio

pische delegatie de toegang tot de vergadering hadden willen ontzeggen om Musso

lini gunstig te stemmen. Limburg was degene geweest die deze opzet had weten 

te doorkruisen, aldus de journalist. Afgaande op de geheime notulen van de ge-

loofsbrievencommissie moet men echter concluderen dat Van Blankenstein enigs

zins overdreef toen hij Limburg afschilderde als 'kampioen van de Volkenbond' en 

'voorvechter van de rechten van de kleine staten'. Delbos en Eden hadden immers 

nooit beweerd dat de Ethiopische geloofsbrieven ongeldig waren. Vooral de Britse 

publieke opinie zou het afkeuren van deze geloofsbrieven zo kort na het beëindigen 

van de sancties tegen Italië niet geaccepteerd hebben. In Frankrijk was sinds juni 

1936 de Volksfrontregering van Léon Blum aan de macht. De marxist Blum kon het 

zich uiteraard niet veroorloven al te nauwe betrekkingen met het fascistische Italië 

aan te knopen. Wel wilden Frankrijk en Groot-Brittannië op de langere termijn hun 

betrekkingen met Italië verbeteren; vermoedelijk wilden zij daarom de mogelijk

heid openhouden de Ethiopische delegatie van toekomstige bijeenkomsten van de 

Volkenbond te weren. Dit verklaart waarschijnlijk hun verzet tegen het voorstel van 

Limburg de zaak aan het Hof voor te leggen. Zou het Hof namelijk hebben vastge

steld dat de Ethiopische geloofsbrieven geldig waren, dan zou het een belangrijk 

precedent hebben geschapen.104 

In Italië werd uiteraard felle kritiek uitgeoefend op het besluit Ethiopië tot de 

Algemene Vergadering toe te laten. De Italiaanse toorn richtte zich deels op Lim

burg. Op 24 september verscheen er in de Giornale d'Italia een hoofdartikel van de 

hand van Virginio Gayda, waarin de lang opgekropte ergernis over de houding die 

Nederland tijdens de oorlog tegen Ethiopië had aangenomen voluit tot uitbarsting 

kwam. De Nederlandse regering had volgens Gayda bij de toepassing van de sanc

ties vooropgestaan, terwijl de pers Italië had gebrutaliseerd. In Genève had Lim

burg niet voor Litvinov willen onderdoen bij het hoog houden van de aanspraken 

van de 'zogenaamde' Ethiopische delegatie. Volgens Gayda werd de politiek van 

Nederland beheerst door een 'blinde wrok tegen het fascisme'. De Italiaanse am

bassadeur in Parijs, Vittorio Cerruti, deelde Loudon later mee dat de artikelen van 

Gayda de 'hevige verstoordheid' van Mussolini jegens Nederland hadden weerspie

geld.'^ 

233 



Ondanks de Italiaanse kritiek op het Nederlandse optreden liepen de betrekkin

gen tussen Nederland en Italië geen blijvende schade op. Wel mislukten de onder

handelingen over een nieuw handelsverdrag. Volgens A. van Kleffens, administra

teur bij de afdeling Handelsakkoorden van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en 

één van de Nederlandse onderhandelaars, was dit deels het gevolg van het 'gepro

nonceerd anti-Italiaanse optreden' van De Graeffen Limburg.166 Toch zou de Ne

derlands-Italiaanse handel zich weer vlot herstellen. De invoer van Nederland uit 

Italië vertegenwoordigde in het eerste zes maanden van 1936 een waarde van 

570.000 gulden. In de tweede helft van het jaar steeg dit bedrag tot 2,2 miljoen 

gulden, terwijl er in 1937 al weer voor 12,6 miljoen uit Italië werd ingevoerd. De 

Nederlandse uitvoer naar Italië bedroeg in 1936 3,6 miljoen gulden, in 1937 11,7 

miljoen.'67 

In Nederland heerste er na de annexatie van Ethiopië diepe teleurstelling over de 

nederlaag die de Volkenbond had geleden. De sancties, 'metklaroenen en bazuinen 

aangekondigd', waren verworden 'tot een deplorabele vertooning, tot een macabere 

klucht', aldus de Leidse jurist prof. B.M.Telders. Het collectieve veiligheidsstelsel 

leek op drijfzand gebouwd. Alle hoop dat de Volkenbond in staat zou zijn de kleine 

staten tegen de veroveringslust van de grote mogendheden te beschermen was nu 

de bodem ingeslagen. Er was zelfs gebleken dat een aanvalsoorlog wel degelijk 

lonend kon zijn. l68Tijdens een rede voor de VEV, gehouden op 18 mei, waarschuw

de Colijn echter tegen een overmaat aan pessimisme. In zijn toespraak refereerde 

de minister-president aan een opmerking die hij in 1927 tijdens de debatten in de 

Eerste Kamer betreffende het verdrag met België had gemaakt. Destijds had Colijn 

gezegd dat de Nederlanders na 1840 de neiging vertoond hadden het internationale 

gebeuren te zien als een kleurrijke processie, die zij, gezeten in een behaaglijke 

armstoel, vanuit een knus hoekje in een gezellige huiskamer konden gadeslaan. De 

Nederlanders hadden zich dan ook wat onwennig gevoeld toen zij in 1919 met de 

optocht mee moesten gaan marcheren. Het was volgens Colijn niet verwonderlijk 

dat velen nu de neiging vertoonden naar de warme huiskamer terug te vluchten. 

De schitterende processie van de Volkenbond was immers het beeld gaan vertonen 

'(...) van een verregenden optocht, waarbij de imponeerende eenheid overgaat in 

ordelooze groepssplitsing, de eene groep met opgestoken parapluies, de andere 

omhangen met kletsnatte regenjassen, een derde trachtend zich op te bergen in de 

portieken van nabije gebouwen.' Colijn erkende dat de Volkenbond op vele gebie

den gefaald had, bijvoorbeeld door te verzuimen de artikelen 8, 19 en 23 van het 

statuut toe te passen. Ook het jammerlijke falen bij sommige recente gebeurtenis

sen had de prognose van de critici tot op zekere hoogte gerechtvaardigd. Colijn was 

echter van mening dat men de hoop op de stichting van een internationale rechts

orde en op collectieve veiligheid niet mocht laten varen. 'Nuchtere zin, scherpe 

begrenzing van het bereikbare, open oog voor het feit, dat eeuwenoude anarchie in 

het verkeer tusschen de Staten niet plotseling kan worden omgetooverd in harmo

nie russchen wolf en lam, moeten ons van onreëele geestdrift terughouden. Dan 
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zijn de teleurstellingen geringer en wordt de kans op slagen des te grooter."69 

In de loop van 1936 nam in Nederland de vrees dat het tot een Europese oorlog 

zou komen met de dag toe. Vooral in rechtse kringen werd de roep om de terugkeer 

naar de vooroorlogse 'zelfstandige' politiek luider. In juni 1936 overhandigden Van 

Nispen tot Sevenaer, Briët en De Savornin Lohman, achter de rug van De Graëff 

om, aan Colijn een door hen opgesteld memorandum. In dit stuk sprak het christe

lijke drietal de vrees uit dat in geval van een oorlog tussen Duitsland enerzijds en 

Frankrijk, de Sovjet-Unie en hun bondgenoten anderzijds, laatstgenoemde staten 

Nederland zouden dwingen zich aan hun zijde te scharen. Hierbij zouden zij refe

reren aan de bepalingen van Artikel 16. Een onpartijdige beslissing van de Raad 

over de vraag welke partij de agressor was, viel volgens Van Nispen tot Sevenaer, 

Briët en De Savornin Lohman niet te verwachten. Het drietal pleitte ervoor dat 

Nederland zou proberen van de Raad vrijstelling te verkrijgen van zijn plicht mee 

te werken aan een militaire actie tegen een agressor. Totdat deze vrijstelling binnen 

was, zou Nederlandbilaterale verdragen met Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië 

en België moeten sluiten. De ondertekenaars van deze verdragen zouden moeten 

beloven eikaars luchtruim niet te schenden indien één van beide partijen in oorlog 

met een derde staat zou raken. Volgens Van Nispen tot Sevenaer c.s. zou dit er in 

de praktijk toe leiden dat de gehele Nederlandse neutraliteit zou worden geëerbie

digd. '^ 

Na ontvangst van het stuk van Van Nispen tot Sevenaer en zijn twee kompanen 

schreef François een commentaar, waarin hij geen spaan heel liet van de opvattin

gen van het drietal. In zijn memorandum stelde François vast dat de Nederlandse 

regering zich, in tegenstelling tot Van Nispen tot Sevenaer c.s., nooit had blindge-

staard op de voordelen van het oude neutraliteitsregime. De regering was zich zeer 

goed bewust van de precaire positie waarin Nederland in geval van een Europese 

oorlog zou komen te verkeren; vandaar dat zij het oog gericht hield op iedere ont

wikkeling van de internationale ordening die de kans op het uitbreken van een 

dergelijke oorlog zou kunnen verkleinen. François wees erop dat Nederland nooit 

kon worden verplicht deel te nemen aan militaire sancties; evenmin had Nederland 

de plicht troepen die namens de Volkenbond in actie kwamen over zijn grondge

bied te laten marcheren. François maakte ook duidelijk hoe hij dacht over het plan 

van het interconfessionele drietal om met de buurstaten bilaterale verdragen te 

sluiten betreffende de neutraliteit in de lucht, die er 'vanzelf toe zouden leiden dat 

de gehele Nederlandse neutraliteit gehandhaafd zou blijven: 'Inderdaad, het ei van 

Columbus! (...) Dat niemand daar nu eerder op gekomen is!'171 

Alhoewel Buitenlandse Zaken hun voorstel van de hand had gewezen, gaven de 

conservatieve politici hun pogingen de Nederlandse bevolking te wijzen op de mo

gelijke gevaren van het lidmaatschap van de Volkenbond niet op. Vooral Van Nispen 

tot Sevenaer toonde zich actief en publiceerde nog maar eens een brochure. In dit 

geschrift toonde hij begrip voor de Duitse angst voor Frankrijk, een land waar im

mers nog altijd een 'oorlogsmentaliteit' heerste. Van Nispen tot Sevenaer wees op 

de gevaren van bolsjewisme en panslavisme, ideologieën die hij als twee handen 
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op één buik beschouwde. Frankrijk gaf steun aan beide ideologieën, die dankzij de 

'idiote' vrede van Versailles tot in het hart van Europa waren doorgedrongen. Van 

Nispen tot Sevenaer juichte de 'krachtige' rede die De Graeff in Genève had afge

stoken toe. Zou er druk op de kleine staten worden uitgeoefend de verklaring van 

i juli weer in te trekken, dan zouden zij de Volkenbond moeten verlaten. Van Nis

pen tot Sevenaer pleitte ervoor dat er in het Volkenbondsverdrag een bepaling zou 

worden opgenomen die de lidstaten verplichtte zich van geloofsvervolgingen te 

onthouden.'72 Hij erkende dat het antisemitisme een bedreiging voor de vrede 

vormde. Van Nispen tot Sevenaer vond echter dat de joden, 'die in de wereld een 

geweldige macht vormen', ten onrechte alleen tegen de vervolging van hun geloofs

genoten protesteerden, terwijl de vervolgingen van christenen in de Sovjet-Unie en 

Mexico zijns inziens van veel ernstiger aard waren. 

Slotbeschouwing 

De actie van de Volkenbond tegen Italië vormde de ultieme test voor de volkerenor
ganisatie. De Italiaanse inval in Ethiopië leidde tot een primeur in de geschiedenis: 
voor de eerste keer nam een internationale organisatie sancties tegen een agressor. 
Het optreden van de Volkenbond tegen Italië valt te vergelijken met de latere acties 
van de VN tegen Noord-Korea en Irak, met dien verstande dat er geen militair ge
weld werd toegepast.'73 Nederland deed enthousiast mee aan de actie tegen Italië. 
Buitenlandse Zaken zag erop toe dat de sancties 'met pijnlijke nauwkeurigheid' 
werden toegepast. Het is dus niet juist dat, zoals de politicoloog Duco Hellema 
meent, de Nederlandse regering 'met enige twijfel' meedeed aan de sancties, al 
moet worden gezegd dat men op het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart minder geestdriftig was over het voortvarende optreden van Buitenlandse 
Zaken.'7« 

De vraag is uiteraard waarom Nederland nu met zo veel geestdrift deelnam aan 

het optreden van de Volkenbond tegen Italië. Voor de regering stond in de eerste 

plaats het principe pacta sunt servanda voorop. Nederland had altijd beweerd dat het 

alleen verplicht was deel te nemen aan economische sancties indien de agressor 

met algemene stemmen door de Raad was aangewezen en de regering het oordeel 

van dit lichaam deelde. Aan beide voorwaarden was in de herfst van 1935 voldaan. 

Een andere reden voor de Nederlandse deelname aan de sancties was, dat juist 

Groot-Brittannië (en niet Frankrijk) de leiding van de actie tegen Italië op zich leek 

te hebben genomen. De Nederlandse regering deelde doorgaans de Britse visie op 

de internationale verhoudingen in het algemeen en op de rol van de Volkenbond 

in het bijzonder. Zoals Montgomery begin 1936 vaststelde, had Nederland lange 

tijd zekere reserves ten aanzien van de Volkenbond gekoesterd, aangezien de volke

renorganisatie gedomineerd werd door Frankrijk en zijn bondgenoten. In 1935 

leken de Britten echter de leiding van Frankrijk te hebben overgenomen; vandaar 

236 



^ v " ; 

Menukaart voor het jaarlijkse diner van de Internationale Vereniging voor Volkenbondsjournalisten, 
ontworpen door de Hongaarse tekenaars Derso en Kelen. De Nederlanders jhr. A.C.D. de Graeff 
en J. Limburg dragen een steentje bij aan de 'verbouwing' van de Volkenbond (Collectie Elisabeth 
van Blankenstein, Leidschendam). 

237 



dat vele Nederlanders zich nu zo geestdriftig over de Volkenbond toonden, zo 

meende de Britse gezant niet ten onrechte.'75 Colijn zag de gevaren van het optre

den van de Volkenbond tegen Italië overigens wel in. Toch was hij voorstander van 

deelname aan de actie tegen Italië, zij het vermoedelijk vooral uit overwegingen van 

Realpolitik: met het oog op de onstabiele situatie in het Verre Oosten moest Neder

land Groot-Brittannië te vriend houden. Bovendien was Colijn, evenals De Graeff, 

hoe dan ook een voorstander van een krachtige Britse buitenlandse politiek, niet 

alleen in het Verre Oosten maar ook in Europa. Voor de 'linkse' en meer 'ethisch' 

georiënteerde De Graeff speelde ook een ander argument een rol: hij wilde het 

prestige van de Volkenbond, van de internationale rechtsorde en de collectieve 

veiligheidsgedachte handhaven. 

In Nederland was de verontwaardiging over het Italiaanse optreden groot. Even

als de actie van Japan enkele jaren eerder werd de invasie van Ethiopië doorgaans 

gezien als een anachronisme. Sinds 1919 hadden staten de mogelijkheid hun poli

tieke of economische verlangens aan de Volkenbond voor te leggen; Italië had ech

ter het recht in eigen handen genomen. Hier en daar was er wel begrip voor de 

Italiaanse verlangens naar grondstoffen, maar opnieuw werd benadrukt dat vrijhan

del en het wereldwijd doorvoeren van het principe van de 'open deur' de beste 

oplossing voor het grondstoffen vraagstuk zou bieden. De vrijwel algemene overtui

ging was dat het nu of nooit was voor de Volkenbond. Voor de meeste waarnemers 

stond de handhaving van een principe voorop. Het was niet zozeer de Ethiopische 

onafhankelijkheid die verdedigd moest worden, maar het beginsel dat staten geen 

geweld mochten gebruiken om hun verlangens te bevredigen, hoe gerechtvaardigd 

deze ook mochten zijn. In de ogen van veel Nederlanders was het in het belang van 

alle staten dat dit principe zou worden gehandhaafd. Zoals Rutgers het uitdrukte: 

'Londen is niet veiliger dan Addis Abeba, maar veel meer kwetsbaar."75 Een ander 

argument voor deelname aan de actie tegen Italië was dat de annexatie van Ethiopië 

een precedent zou kunnen scheppen. Zou Italië zijn gang kunnen gaan, dan zou

den Duitsland en Japan een vrijbrief krijgen zich van de koloniale gebieden van de 

kleine Europese mogendheden meester te maken. Vooral in het linkse kamp meen

den velen bovendien dat een geslaagde actie van de Volkenbond een goede waar

schuwing aan het adres van Hitler zou zijn. 

Nogal wat historici hebben op smalende toon gesproken over het passieve bui

tenlands beleid dat Nederland in het Interbellum zou hebben gevoerd. Volgens C.B. 

Wels had Nederland in deze periode eigenlijk nauwelijks een buitenlandse poli

tiek.'77 De deelname aan de sancties tegen Italië toont echter aan dat het buiten

lands beleid van Nederland in het Interbellum lang niet zo lethargisch was als vaak 

wordt gedacht. Andere historici hebben kritiek geuit op de ijver waarmee Neder

land de sancties toepaste. Zo schreef A.F. Manning: 'Nederland had zich als correct 

en ijverig lid van de Volkenbond gedragen, maar het bleek dat de bond niet functio

neerde en wij tegenover Italië in moeilijkheden kwamen tot ons nadeel. De Neder

landse houding was zonder effect en nutteloos, omdat de collectieve veiligheid niet 

was te organiseren."78 Deze kritiek is echter niet terecht. Zoals gezegd kwam Ne-
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derland een internationale verplichting na die het land in 1920 vrijwillig had aan

vaard. De andere leden van de Volkenbond deden hetzelfde, met uitzondering van 

Italië en zijn fascistoïde satellieten. Buitenlandse Zaken meende dat Nederland, nu 

het met deelname aan de sancties had ingestemd, die sancties ook op correcte wijze 

moest toepassen, een standpunt waarop weinig valt af te dingen. Verder is het niet 

meer dan begrijpelijk dat velen in Nederland de collectieve veiligheidsgedachte 

steunden, hoe irreëel deze gedachte op zichzelf ook moge zijn. Zoals Montgomery 

aan Eden schreef: 'As the home of Grotius and one of the leading protagonists of 

free institutions it was perhaps natural that Holland should have espoused the 

cause of collective security with enthusiasm, but as a small, wealthy, and extremely 

vulnerable country strategically exposed to potential aggressors in two Continents, 

she had in addition everything to gain and little or nothing to lose by a vindication 

of the League à outrance, the main burden of which, incidentally, would by borne 

by the Great Powers concerned.'179 

De Graeff steunde in Genève het optreden van Eden en werkte vaak met hem 

samen. Wat De Graeff en vele andere Nederlanders echter niet inzagen, was dat de 

Britse regering in het geheel niet bereid was de Italianen hard aan te pakken. Te

genstanders van de collectieve veiligheidsgedachte hebben er vaak op gewezen, dat 

deelnemers aan een collectief veiligheidsstelsel doorgaans niet bereid zullen zijn 

in actie te komen tegen een staat waarmee zij goede relaties onderhouden. Dit is 

precies wat in 1935 gebeurde. In Britse en Franse ogen was Italië een nuttige bond

genoot tegen Duitsland. De grote Westerse democratieën zagen er dan ook weinig 

in Italië tegen zich in het harnas te jagen. De regeringen van Groot-Brittannië en 

Frankrijk waren echter gedwongen sancties te nemen tegen Italië, een land dat zich 

weliswaar aan agressie had bezondigd, maar geen grote bedreiging voor de interna

tionale orde vormde. Ondertussen kon Duitsland, dat de statenorde wel omver 

wilde werpen, zich rustig voorbereiden op de uitvoering van zijn agressieve plan

nen. Om de Duitse dreiging te bezweren besloten Frankrijk en Groot-Brittannië 

een akkoord met de Italianen te sluiten, in de vorm van het Hoare-Laval plan. In 

Nederland was de verontwaardiging over op dit zichzelf realistische compromis 

tussen ideaal en realiteit zeer groot. Ook nu nog bleven velen blind voor de werkelij

ke intenties van de Britse regering: veel waarnemers beschouwden Laval als de 

kwade genius achter het plan. l8° 

De aanval van Italië op Ethiopië was één van de belangrijkste gebeurtenissen van 

het Interbellum. Het falen van de Volkenbond leidde ertoe dat de rol van de volke

renorganisatie op politiek gebied nagenoeg was uitgespeeld. De eerste poging een 

wereldwijd collectief veiligheidsstelsel in het leven te roepen was op een volslagen 

mislukking uitgelopen. Het optreden van de Volkenbond was ook van belang omdat 

Hitler van de verwarring gebruik maakte om het Rijnland binnen te vallen. De 

Nederlandse regering ging ervan uit dat deze verdragsschending voor Nederland 

geen juridische verplichtingen met zich meebracht. In Nederland bestond het nodi

ge begrip voor het Duitse optreden: Frankrijk had immers jarenlang geprobeerd 

Duitsland onder de duim te houden. Wel was er verontwaardiging over het feit dat 
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Duitsland eenzijdig tot het opzeggen van internationale verdragen was overgegaan. 

Sommige waarnemers, onder wie Colijn, waren echter van mening dat het ook zijn 

voordelen had dat dit deel van het Verdrag van Versailles uit de weg was geruimd. 

De grote mogendheden zouden nu een nieuw verdrag kunnen sluiten, dat tot de 

herintegratie van Duitsland in de Europese orde zou moeten leiden. Colijn besefte 

in de lente van 1936 wel dat de Nederlandse positie in zowel Europa als Azië zwak

ker was geworden. Hij achtte de Japanse dreiging echter groter dan de Duitse. De 

minister-president ging er van uit dat een akkoord tussen Groot-Brittannië, Frank

rijk en Duitsland tot de mogelijkheden behoorde. Dit akkoord zou tot een meer 

stabiele situatie in Europa kunnen leiden, zodat Groot-Brittannië in het Verre Oos

ten de vrije hand zou houden. Onder leiding van Colijn zou de Nederlandse rege

ring zich na het einde van de Italiaans-Ethiopische oorlog met meer overtuiging 

dan ooit achter de Britse appeasement-politiek scharen. 
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