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7 
HET EINDE VAN DE VOLKENBOND 

I936-I946 

De gebeurtenissen van het jaar 1936 waren van groot belang voor de internationale 

verhoudingen van de rest van het decennium. Tijdens de Italiaans-Ethiopische 

oorlog hadden Italië en Duitsland hun onderlinge betrekkingen aangehaald, het

geen betekende dat het toch al zo broze 'Stresa Front" volledig verkruimelde. Duits

land, Japan en Italië stelden zich in het diplomatieke verkeer met de dag zelfverze

kerder en agressiever op; de band russen deze drie revisionistische mogendheden 

werd steeds hechter. Intussen was de rol van de Volkenbond vrijwel uitgespeeld, 

althans op politiek gebied. Na de mislukking van de sancties tegen Italië was duide

lijk geworden, dat de eerste poging een wereldwijd stelsel van collectieve veiligheid 

in het leven te roepen op een volledig fiasco was uitgelopen. De Volkenbond leidde 

de laatste vooroorlogse jaren dan ook een marginaal bestaan. Het nieuwe hoofd

kwartier, het nogal pompeuze Palais des Nations, was eigenlijk weinig meer dan 

een fraai mausoleum. De Volkenbond was niet of nauwelijks betrokken bij de voor

naamste politieke conflicten die de wereld in de laatste vooroorlogse jaren teister

den, zoals de Spaanse Burgeroorlog en de Japans-Chinese oorlog.1 

De grote mogendheden, Nederland en de 'appeasement'- politiek 

Na de mislukking van de actie tegen Italië begon in sommige staten de roep om 

een 'hervorming" van de Volkenbond te weerklinken. Op aandringen van Chili 

werd de zogenoemde Commissie van Achtentwintig in het leven geroepen, die 

moest onderzoeken of het mogelijk was de Volkenbond te hervormen, en zo ja, op 

welke wijze dit zou moeten geschieden. Het onschuldig klinkende woord 'hervor

ming" was echter slechts een eufemisme voor een uitdrukking die een meer omi

neuze klank heeft gekregen, te weten appeasement.2 De appeasemmt-politiek die 

Groot-Brittannië eigenlijk al sinds 1919 jegens Duitsland voerde, was gebaseerd op 

de gedachte dat dit land opnieuw in de Europese orde zou kunnen worden geïnte

greerd indien de grieven die het tegen de vredesverdragen koesterde, in ieder geval 

deels zouden worden weggenomen. Dit hield in dat deze verdragen zouden moeten 

worden herzien.3 Aangezien het statuut van de Volkenbond een integraal onderdeel 

vormde van alle vredesverdragen (behalve het Verdrag van Lausanne met Turkije), 

is het niet meer dan logisch dat de appeasers ook naar de herziening van het Volken

bondsverdrag streefden. 

De voornaamste appeaser was Neville Chamberlain, die in mei 1937 minister-
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president van Groot-Brittannië werd. Chamberlain weigerde de gedachte te aan

vaarden dat een oorlog met het Derde Rijk onvermijdelijk was; hij was ervan over

tuigd dat hij met Hitler tot overeenstemming zou kunnen komen. Het doel van 

Chamberlain was een 'algemene regeling" met Duitsland tot stand te brengen. In 

de eerste plaats streefde Chamberlain naar het sluiten van een West-Europees ver

drag, dat in de plaats zou komen van het Rijnverdrag. Verder zouden er economi

sche en koloniale concessies aan Duitsland moeten worden gedaan. In ruil hiervoor 

zou Duitsland naar de Volkenbond moeten terugkeren en zou het een verdrag ter 

beperking van de bewapening dienen aan te gaan. Verder zou Duitsland de onaf

hankelijkheid van de Centraal-Europese staten moeten respecteren. Als tegenpre

statie zouden deze staten moeten beloven de positie van de Duitse minderheden 

te verbeteren.4 Chamberlain combineerde zijn streven naar een regeling met Herr 

Hitler met het versterken van de Britse defensie. Deze herbewapening was echter 

vooral bedoeld om de Britse onderhandelingspositie te versterken. Chamberlain 

was bovendien van mening dat de militaire strategie van Groot-Brittannië geba

seerd diende te zijn op afschrikking en dus vooral defensief van aard moest zijn.5 

Frankrijk bleef zich nog enige tijd verzetten tegen de gedachte dat Artikel 16 

moest worden verwaterd of zelfs geheel al en geschrapt. De politieke en militaire 

positie van het land was door de remilitarisatie van het Rijnland verzwakt. Aanvan

kelijk deed Frankrijk nog een poging zijn alliantiestelsel nieuw leven in te blazen. 

Het handhaven van de sancties van hetVolkenbondsverdrag vormde een onderdeel 

van dit beleid: de Volkenbond zou misschien als overkoepeling van het alliantiestel

sel kunnen dienen. De pogingen van Frankrijk dit stelsel van de ondergang te red

den leidden echter nergens toe. De Sovjet-Unie, het land waarmee Frankrijk een 

bijstandsverdrag had gesloten, werd geteisterd door het schrikbewind van Stalin. 

De 'zuiveringen", die ook in het Rode Leger en de diplomatieke dienst verschrikke

lijke gevolgen zouden hebben, leidden ertoe dat de Sovjet-Unie nauwelijks nog als 

een betrouwbare bondgenoot tegen Duitsland gezien kon worden.6 België begon 

in de loop van 1936 meer en meer over te hellen naar de standpunten van de voor

malige neutrale mogendheden. Uiteindelijk zouden de Belgen zich geheel losma

ken uit het verbond met Frankrijk. Bovendien liepen de pogingen van Frankrijk van 

de Kleine Entente een alliantie tegen Duitsland te maken op niets uit. Roemenië 

en Joegoslavië zouden zelfs hun economische en later ook hun politieke betrekkin

gen met Duitsland aanhalen. Polen was evenmin als Joegoslavië en Roemenië 

bereid aan een anti-Duitse coalitie deel te nemen. Hierdoor raakteTsjechoslowakije, 

de enige werkelijk loyale bondgenoot die Frankrijk nog bezat, meer en meer geïso

leerd.7 

De stemming onder de Franse beleidsmakers werd in de loop van 1937 hoe 

langer hoe defaitistischer. Zij beseften maar al te goed dat de positie van hun land 

zeer penibel was geworden. Frankrijk probeerde zich te bewapenen, maar gezien 

de financiële problemen waarmee het land te kampen had ging dit nogal moei

zaam. De Franse kabinetten van de jaren 1936-1938, te beginnen bij dat van Blum, 

besloten dan ook steun te verlenen aan het streven van de Britse regering naar een 
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'algemene regeling" met Duitsland. De meeste Franse politici waren niet optimis

tisch over de mogelijkheid met Duitsland tot overeenstemming te komen. In hun 

ogen was er echter geen werkelijk alternatief voor de appeasement-politiek. In tegen

stelling tot wat soms wordt gedacht werd Frankrijk dus niet door Groot-Brittannië 

met het mes op tafel gedwongen zich achter deze politiek te scharen. Er bestond 

trouwens ook in Frankrijk wel degelijk begrip voor de Duitse grieven tegen de vre

desverdragen. 

De voorstanders van de hervorming van de Volkenbond hoopten dat afzwakking 

van Artikel 16 de Verenigde Staten ertoe zouden kunnen brengen zich alsnog bij 

de volkerenorganisatie aan te sluiten. In de tweede helft van de jaren dertig was 

daar echter in het geheel geen kans op, aangezien in de Verenigde Staten het isolati

onisme hoogtij vierde. President Roosevelt maakte zich wel degelijk grote zorgen 

over de gang van zaken in Europa, maar hij kon de Westerse democratieën weinig 

concrete steun bieden zonder het Congres en de binnenlandse publieke opinie 

tegen zich in het harnas te jagen. Tijdens een groot deel van zijn tweede ambtster

mijn was Roosevelt bovendien gepreoccupeerd met binnenlandse vraagstukken. De 

president zag wel degelijk in dat er een nieuwe oorlog in Europa dreigde, maar zijn 

voornaamste doel was te voorkomen dat de Verenigde Staten hierin betrokken zou

den raken. In feite behoorde Roosevelt tot ver in 1938 tot de appeasers. Evenals 

Chamberlain geloofde hij dat Duitsland een agressieve buitenlandse politiek voerde 

omdat het land met reële sociaal-economische moeilijkheden te kampen had. Ook 

Roosevelt leefde lange tijd in de veronderstelling dat die moeilijkheden zouden 

kunnen worden opgelost indien de wereldeconomie zich zou herstellen en Duits

land toegang tot afzetmarkten en grondstoffen zou krijgen.9 

Na het echec van de Volkenbond en de remilitarisatie van het Rijnland beseften 

Colijn, De Graeff en de Nederlandse legertop wel degelijk dat de internationale 

positievan Nederland zeer precair was geworden. Het was immers niet uitgesloten 

dat een eventueel conflict in Centraal-Europa zich naar het westen van het conti

nent zou uitbreiden. Het defensiebeleid van de regering was vooral gebaseerd op 

de gedachte dat indien er in Europa een nieuwe oorlog zou uitbreken, voor Neder

land het gevaar uit het oosten zou komen. Alhoewel de mogelijkheid dat Frankrijk, 

refererend aan Artikel 16, Nederland zou dwingen doortocht aan zijn troepen te 

verlenen niet geheel werd uitgesloten, waren de Nederlandse defensiemaatregelen 

vooral tegen Duitsland gericht.10 

Colijn meende dat Nederland, mocht het tot een Duitse aanval komen, op de 

hulp van Groot-Brittannië zou kunnen rekenen." Hij ging er echter tevens van uit 

dat een oorlog tussen Groot-Brittannië en het Derde Rijk niet onvermijdelijk was. 

Hitler zou alleen zijn toevlucht tot geweld nemen indien de 'gerechtvaardigde" 

grieven die Duitsland tegen de vredesverdragen koesterde niet zouden worden 

weggenomen. Vandaar dat Colijn - en vele Nederlanders met hem - de appease-

mertt-politiek van Chamberlain toejuichten. Nederland verlangde naar krachtige 

Britse leiding in de internationale politiek, zo schreef Montgomery in zijn verslag 

243 



over het jaar 1937. Het hoopte dat er een overeenkomst tussen Groot-Brittannië en 

Duitsland tot stand zou komen, die ertoe zou leiden dat het Derde Rijk weer 'an 

honest woman" zou worden.12 

Op zichzelf is het niet opmerkelijk dat veel Nederlanders het Britse streven naar 

verzoening met Duitsland (en trouwens ook Italië) als een verstandige en realisti

sche politiek beschouwden. De opvattingen die in Nederland over Duitsland heers

ten stemden immers grotendeels overeen met de communis opinio in Groot-Brittan

nië. Zo waren er zowel in Groot-Brittannië als in Nederland al sinds 1919 jeremia

des te horen over de 'onrechtvaardige" wijze waarop Duitsland in Versailles zou 

zijn behandeld. Na de machtsovername van Hitler leek de noodzaak aan de Duitse 

grieven tegen de orde van 1919 tegemoet te komen alleen maar te zijn gegroeid. In 

de ogen van de Nederlandse voorstanders van de a^peasement-politiek was het Der

de Rijk een soort internationale desperado. Door de ontwrichting van het inter

nationale kredietwezen en de opkomst van het protectionisme was Duitsland, dat 

toch al een debiteurland was, in diepe economische moeilijkheden geraakt. Om de 

werkloosheid te bestrijden was dit land wel gedwongen een oorlogsindustrie op te 

bouwen. Zou het internationale kredietwezen worden hersteld en zouden de tarief

muren worden geslecht, dan zou de buitenlandse politiek van Duitsland vanzelf 

een minder assertief karakter krijgen, zo meenden de Nederlandse appeasers. Ver

der zou Duitsland de mogelijkheid moeten krijgen zijn economische activiteiten 

in het oosten van Europa uit te breiden. Op die manier zou Duitsland de beschik

king krijgen over grondstoffen en afzetgebieden en zou het niet langer zijn toe

vlucht tot een Wehrwirtschaft hoeven te nemen. Een verbetering van de economi

sche omstandigheden in Duitsland zou vanzelf tot vermindering van de politieke 

spanningen in Europa leiden, zo redeneerden de Nederlandse appeasers. Aldus zou 

er een vreedzame nieuwe Europese orde tot stand kunnen komen, waarin ook het 

Derde Rijk een plaats zou kunnen vinden. Deze nieuwe orde zou, in tegenstelling 

tot de 'onrechtvaardige" orde van Parijs, niet zijn gebaseerd op hebzucht en wraak

gevoelens, maar op goede wil tussen staten en volken en op internationale samen

werking. Uiteraard geloofden de Nederlandse appeasers, evenals hun Britse tegen

hangers, dat het Verdrag van Versailles aan herziening toe was. Het vrijzinnig-de

mocratische kamerlid Joekes bijvoorbeeld meende dat in internationaal verband 

zou moeten worden onderzocht of Duitsland niet een aantal van zijn voormalige 

koloniën terug zou kunnen krijgen. Wel erkende hij dat bij dit onderzoek 'de door 

Duitsland verkondigde rassentheorie" niet buiten beschouwing zou kunnen blij

ven.'3 

Colijn was het niet alleen eens met het streven van Chamberlain naar verzoe

ning met Duitsland, maar volgde ook op bewapeningsgebied het Britse voorbeeld. 

De Nederlandse defensieuitgaven stegen van zesenzeventig miljoen gulden in 1935 

tot vijfentachtig miljoen in 1936 en vierennegentig miljoen in 1937. In 1938 zou er 

zelfs 152 miljoen gulden aan defensie worden besteed.'4 In maart 1937 schreef 

Colijn aan Winston Churchill dat hij zeer onder de indruk was van de 'splendid 

effort" die Groot-Brittannië zich getroostte om zijn invloed op de wereldpolitiek te 
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herwinnen. De Britse herbewapening vormde volgens Colijn de beste garantie om 

de wereldvrede te bewaren: 'In proportion to our means I am doing the same since 

the beginning of last year."5 De Nederlandse herbewapening werd echter bemoei

lijkt door economische problemen. In september 1936 had Nederland als één van 

de laatste landen de Gouden Standaard verlaten. In 1935 bereikten volume en 

waarde van de buitenlandse handel hun dieptepunt; het jaar daarop telde Neder-

land475.ooo geregistreerde werklozen. De economische problemen waarin Neder

land verkeerde droegen bij aan het gevoel dat toenadering tussen de grote mogend

heden een dringende noodzaak was. Immers, zouden de spanningen in Europa 

afnemen, dan was er geen reden veel geld aan defensie uit te geven en kon Neder

land zich concentreren op het herstel van zijn economie. Er was trouwens nog een 

reden waarom Colijn en de andere Nederlandse appeasers streefden naar toenade

ring tussen de Europese mogendheden, en dat was de toenemende dreiging van 

Japan. Zouden de Britse handen in Europa gebonden zijn, dan zou Japan in het 

Verre Oosten meer bewegingsvrijheid krijgen, zo luidde hun redenering.'6 

Het 'plan-Snouck Hurgronje", dat in de lente van 1936 door Nederland werd 

gelanceerd, kan deels als een bijdrage aan de appeasement-polïtiek worden be

schouwd. Volgens dit plan zouden Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland in het 

door hen te sluiten West-Europese verdrag een verklaring met betrekking tot de 

positie van België en Nederland opnemen. De drie grote mogendheden zouden 

moeten laten weten, dat zij een eventuele schending van de Nederlandse en Belgi

sche grenzen als een aanval op henzelf zouden beschouwen. Dit betekende dat zij 

Nederland en België militaire bijstand zouden verlenen indien deze landen zouden 

worden aangevallen.'7 Het plan-Snouck vloeide voort uit het verlangen van Neder

land dat Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland tot een overeenkomst zouden 

komen. Deze overeenkomst zou deels moesten bestaan uit een nieuw 'Rijnver-

drag". Nederland wilde echter niet zelf bij een West-Europees verdrag worden 

betrokken. Bovendien wilde Buitenlandse Zaken dat België buiten een dergelijk 

verdrag zou blijven, omdat men graag zag dat de Belgen, evenals Nederland, een 

'zelfstandigheidspolitiek"zoudengaan voeren. ZoudenGroot-Brittannië, Frankrijk 

en Duitsland echter een verdrag sluiten dat alleen de bepaling bevatte dat zij eikaars 

grondgebied niet zouden schenden, dan zou de positie van Nederland en België 

precair worden. Het plan-Snouck kan dan ook deels worden gezien als een supple

ment op het te sluiten West-Europese verdrag.'8 De voornaamste doelstelling van 

het plan-Snouck was echter het versterken van de positie van Nederland en België 

ten opzichte van Duitsland. 

Zoals eerder vermeld gingen Colijn en De Graeff ervan uit dat voor Nederland 

het gevaar vooral uit het oosten kwam. Zij geloofden echter ook dat Nederland in 

geval van een Duitse aanval op Britse hulp zou kunnen rekenen. Deze gedachte was 

op zichzelf niet vreemd. Eden had na de remilitarisatie van het Rijnland in het 

Lagerhuis immers de suggestie gewekt, dat Groot-Brittannië zich zou verzetten 

tegen iedere poging van een grote continentale mogendheid de Lage Landen in te 

palmen.'9 Naar aanleiding van de redevoering van Eden stelde het Foreign Office 
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een memorandum op, waarin werd bevestigd dat Groot-Brittannië er al eeuwenlang 

naar streefde te voorkomen dat de Lage Landen in de handen van een grote conti

nentale mogendheid zouden vallen. De Graeff raakte op de een of andere manier 

op de hoogte van het bestaan van het stuk en vroeg Montgomery of hij een exem

plaar kon krijgen. Montgomery raadde zijn superieuren aan op dit verzoek in te 

gaan, daar De Graeff 'an essentially straight man" was. Het Foreign Office volgde 

dit advies op, maar liet Montgomery weten dat het wel de bedoeling was dat behalve 

De Graeff alleen Colijn het stuk onder ogen zou krijgen.2,0 

Ongetwijfeld sterkte het memorandum van het Foreign Office De Graeff en Co-

lijn in hun opvatting dat Nederland in geval van een Duitse aanval altijd op Britse 

bijstand kon rekenen.21 Het plan-Snouck sloot bij deze opvatting aan. Het was 

vermoedelijk opgesteld met het oog op de mogelijkheid dat Duitsland een aanval 

op de West-Europese staten zou lanceren. Het plan had als belangrijk voordeel dat 

het Duitsland er misschien van zou kunnen weerhouden de territoriale integriteit 

van Nederland en België te schenden. Immers, zou Duitsland de Lage Landen 

aanvallen, dan kon het er vrijwel zeker van zijn dat Groot-Brittannië en Frankrijk 

in actie zouden komen. Het plan-Snouck zou een juridische structuur in het leven 

hebben geroepen die zou zijn gebaseerd op afschrikking, zoals ook een alliantie en 

een collectieve veiligheidsorganisatie dat zijn. Een ander belangrijk voordeel van het 

plan-Snouck was dat, mocht Duitsland toch een aanval op het westen lanceren, de 

Lage Landen het recht zouden hebben Groot-Brittannië en Frankrijk om militaire 

bijstand te verzoeken. De twee grote Westerse democratieën hadden in dat geval het 

recht - en uit juridisch oogpunt de plicht - Nederland en België te hulp te komen. 

Het plan-Snouck formaliseerde de stilzwijgende alliantie tussen Nederland en 

Groot-Brittannië zoals deze in de ogen van veel Nederlanders al eeuwenlang be

stond. Het plan vormde in wezen een alternatief voor een bilateraal Brits-Neder-

lands veiligheidsverdrag. De opvatting van de historicus W.J.M. Klaassen dat het 

plan-Snouck een 'fraai bewijs" vormde voor de stelling dat de Nederlandse regering 

tijdens het Interbellum niet in machtspolitieke termen dacht, maar haar heil zocht 

in een legalistische benadering van de internationale politiek, is dan ook niet cor

rect.22 

Op 30 januari 1937 verklaarde Hitler in een redevoering in de Rijksdag dat 

Duitsland bereid was, België en Nederland 'als unantastbare und neutrale Gebiete" 

te erkennen en te garanderen. In ruil hiervoor zouden de Lage Landen moeten 

toezeggen zich bij een eventueel toekomstig conflict afzijdig te houden en geen 

doortocht te verlenen aan buitenlandse troepen. Vermoedelijk was deze verklaring 

bedoeld om Nederland en België ertoe te bewegen zich nog verder van de Volken

bond te distantiëren.23 Het hoofd van de juridische afdeling van het Auswärtige Amt, 

Friedrich Gaus, haakte enkele maanden later tijdens een gesprek met de Neder

landse gezant in Berlijn, C. ridder van Rappard, in op de woorden van Hitler. Gaus 

zei tegen Van Rappard dat indien de drie grote mogendheden het plan-Snouck 

zouden aanvaarden, zij van Nederland en België een tegenprestatie zouden mogen 

verlangen. De Lage Landen zouden volgens hem moeten beloven dat zij in geval 
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van oorlog tussen de grote mogendheden aan geen van de strijdende partijen steun 

zouden verlenen.24 De Graeff zag weinig in het idee van Gaus; hij beweerde dat het 

ook in het belang van de grote mogendheden was, dat het plan-Snouck in de door 

Nederland voorgestelde vorm ten uitvoer zou worden gebracht.25 

Alhoewel De Graeff beweerde dat het plan-Snouck de belangen van de grote 

mogendheden diende, was het zoals gezegd vooral bedoeld om de internationale 

positie van Nederland (en België) te versterken. Het plan sloot uitstekend aan bij 

de buitenlandse politiek die Nederland sinds de opkomst van nazi-Duitsland was 

gaan voeren. Deze politiek was, zoals Van Hamel al had geschreven, gebaseerd op 

een paradox. Nederland ging ervan uit dat het in geval van een aanval van Duitsland 

hulp van Groot-Brittannië zou krijgen, ook al waren er van tevoren geen formele 

afspraken gemaakt over de wijze waarop deze hulp verleend zou worden. Neder

land kon de vrije hand houden: het land nam geen formele plicht op zich in geval 

van oorlog de zijde van Groot-Brittannië te kiezen, maar het behield wel het recht 

dit te doen. Vandaar dat het voorstel van Gaus voor De Graeff niet aanvaardbaar 

was; het kwam immers neer op een soort verplichte neutralisatie van Nederland en 

België. Het was overigens niet verwonderlijk dat Gaus met zijn voorstel kwam. De 

Duitsers hadden namelijk maar al te goed door waar de Nederlandse sympathieën 

lagen. In mei 1936 had de Duitse gezant graaf Zech al gerapporteerd: 'Die 

Holländer sind fast durchweg sehr anglophil und bewunderen das mächtige Reich 

jenseits des Kanals, dessen Interessen in vielem mit den ihrigen parallel laufen und 

von dem sie in Notfall Unterstützung nicht nur in Europa, sondern auch in Indien 

erwarten."26 Duitsland wilde uiteraard de manoeuvreerruimte van Nederland en 

België beperken, door beide landen te laten beloven in geval van een oorlog geen 

steun aan Frankrijk en Groot-Brittannië te verlenen. Mede dankzij het standpunt 

van Duitsland kwam er van het plan-Snouck niets terecht; halverwege 1937 was het 

uit het diplomatieke verkeer verdwenen. 

Nederland en de collectieve veiligheid, 1936-1937 

Na het mislukken van de actie tegen Italië had de Nederlandse regering meer af

stand van de Volkenbond genomen. Zij concentreerde zich vanaf 1936 op het ver

sterken van de defensie, zowel in Europa als het Verre Oosten. Nederland voerde 

inzake internationale vraagstukken als de Spaanse Burgeroorlog en de Japans-Chi

nese oorlog een zeer voorzichtig beleid. De regering ging er bijvoorbeeld wel van 

uit dat Japan zich schuldig had gemaakt aan agressie jegens China, maar zij weiger

de deel te nemen aan een olieboycot tegen de Japanners.27 Ondanks de meer afstan

delijke houding jegens de Volkenbond bleven Nederlandse bewindslieden in het 

openbaar lippendienst bewijzen aan de idealen die aan de volkerenorganisatie ten 

grondslag lagen. De Graeff verklaarde tijdens de begrotingsdebatten in de Eerste 

Kamer van maart 1937, dat hij het in theorie volledig eens was met de opvatting van 
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Van Embden dat alleen collectieve veiligheid de wereld kon redden. 'Ik ga zelfs 

verder: nog geen jaar geleden zou ik mij inderdaad bij dat standpunt van dien ge-

achten afgevaardige hebben aangesloten en met overtuiging hebben aangesloten.' 

De Graeff hield verder vast aan de gedachte dat er een internationale rechtsorde tot 

stand zou moeten worden gebracht: 'De wereld is te klein geworden om zich een 

chaotisch naast elkaar voortleven van de verschillende staten te kunnen veroorlo

ven.'28 

De Graeff was en bleef dus een voorstander van de collectieve veiligheid, maar 

hij ging ervan uit dat het lidmaatschap van een Volkenbond zonder Duitsland voor 

Nederland grote gevaren met zich mee zou kunnen brengen. Hij legde er de na

druk op, dat de universaliteit van de Volkenbond een noodzakelijke voorwaarde 

vormde voor het verwezenlijken van zijn doeleinden: 'Een Volkenbond moet alge

meen zijn, of hij zal niet zijn.' De sanctiebepalingen moesten volgens de regering 

worden afgezwakt, aangezien juist deze bepalingen voor de buitenstaanders het 

grootste obstakel vormden om (opnieuw) lid van de Volkenbond te worden. Men 

moest volgens De Graeff kiezen tussen een reële, universele Volkenbond en een 

lichaam dat eerder een politieke alliantie genoemd moest worden. De minister 

meende dat ook een Volkenbond zonder dwangmiddelen, die wel de mogelijkheid 

tot georganiseerd overleg bood, een nuttige functie zou kunnen vervullen. De 

Graeff noemde zich een trouw aanhanger van de democratie, maar hij zag niets in 

de gedachte dat de Volkenbond zich als de gewapende paladijn van de democratie 

zou moeten opwerpen.29 

De Volkenbond zoals deze in 1919 was ingericht beantwoordde volgens De 

Graeff niet langer aan de internationale realiteit. De verklaring van 1 juli 1936 was 

bedoeld om de Volkenbond weer 'op de weg der reële politiek" te leiden. De erva

ringhad immers geleerd dat de door sommigen gewenste aanscherping van Artikel 

16 eerder tot een verdere verzwakking van de Volkenbond zou leiden: hoe straffer 

de sanctiebepalingen, des te minder kans dat ze in de praktijk zouden worden ge

bracht. De minister zag niet in hoe de sancties een eventuele volgende keer wél 

zouden kunnen werken. Het op zichzelf goede sanctiestelsel zou volgens hem 

opnieuw worden gehinderd door een gemis aan universaliteit en een gebrek aan 

bereidwilligheid tot het uiterste aan de sancties deel te nemen. Het zou lang duren 

voordat de tekst van het Volkenbondsverdrag gewijzigd zou kunnen worden: de 

eenzijdige verklaring van de kleine staten was dus bedoeld als een noodoplossing. 

De Graeff pleitte verder voor het scheiden van het Volkenbondsverdrag van de 

vredesverdragen, al lagen de voordelen van een dergelijke maatregel volgens hem 

vooral op het psychologische vlak. Ook wilde hij dat er meer aandacht aan Artikel 

11 zou worden besteed.30 

In theorie had De Graeff gelijk toen hij beweerde dat een collectieve veiligheids

organisatie met universele pretenties niet kan functioneren zonder deelname van 

alle grote mogendheden. In de praktijk echter waren zijn argumenten ten gunste 

van het afzwakken van Artikel 16 volslagen onzinnig. Blijkbaar ging De Graeff uit 

van de illusie dat er zich na verloop van tijd in Duitsland, Italië en Japan een menta-
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liteitswijziging zou voltrekken, die ertoe zou leiden dat deze staten zich weer snik
kend in de armen van de Volkenbond zouden storten. Verder klonk de uitspraak dat 
universaliteit een levensvoorwaarde voor de Volkenbond was uiteraard nogal 
vreemd uit de mond van dezelfde minister die zich in 1934 tegen het lidmaatschap 
van de Sovjet-Unie had uitgesproken (zij het dat hij dit tegen zijn zin had moeten 
doen) .3' 

De voormalige neutrale mogendheden waren niet de enige landen die afstand wen

sten te nemen van de sanctieverplichtingen; ook in België nam de vrees toe dat het 

lidmaatschap van de Volkenbond grote gevaren met zich mee zou kunnen brengen. 

De wens van vooral de Vlamingen de banden met Frankrijk definitief te verbreken, 

was na de remilitarisatie van het Rijnland alleen maar sterker geworden. Veel Bel

gen vreesden dat Frankrijk in geval van een oorlog met Duitsland België als door-

tochtgebied of als operatieterrein voor zijn troepen zou gebruiken. Deze vrees was 

niet ongegrond, aangezien de militaire strategie van Frankrijk inderdaad gebaseerd 

was op de gedachte dat een eventuele oorlog met Duitsland vooral op Belgisch en 

Nederlands grondgebied zou moeten worden uitgevochten.32 

De verkiezingen van mei 1936 hadden ertoe geleid dat de socialist P.H. Spaak 

op Buitenlandse Zaken terecht was gekomen. Alhoewel Spaak Franstalig was, was 

ook hij voorstander van een wijziging van het Belgische buitenlands beleid, dit 

onder het motto 'Nous devons imiter la Hollande". In de winter van 1936 werd 

België door Groot-Brittannië en Frankrijk ontslagen van de plicht deze landen in 

geval van een aanval militaire bijstand te verlenen. Hiermee was de weg voor België 

vrij in navolging van de noorderbuur een 'zelfstandigheidspolitiek" te voeren.33 Net 

als Nederland beweerde België dat het een politiek voerde van volledige zelfstandig

heid en afzijdigheid, waarbij geen voorkeur werd uitgesproken voor welke grote 

mogendheid dan ook. In werkelijkheid speculeerden ook de Belgen erop dat Groot-

Brittannië hen in geval van een Duitse aanval toch wel te hulp zou komen. Tot die 

tijd moest België de handen vrij houden en mocht het Derde Rijk niet nodeloos 

worden geprovoceerd.34 

Evenals in Nederland bestond er in België het nodige wantrouwen ten aanzien 

van de bepalingen van de derde paragraaf van Artikel 16, die voorzag in het verle

nen van doortocht aan troepen van staten die namens de Volkenbond tegen een 

agressor in actie kwamen. Beide landen vreesden dat deze bepaling ertoe zou kun

nen leiden dat zij het slagveld van Europa zouden worden.35 In december 1936 zou 

de Commissie van Achtentwintig, waarin België en Nederland waren vertegenwoor

digd, haar eerste bijeenkomst houden. Vóór de eerste zitting stuurde het Belgische 

ministerie van Buitenlandse Zaken zijn juridisch adviseur Fernand Muûls naar 

Den Haag om overleg te plegen over de doortochtplicht. Het standpunt van de 

Belgische regering zoals dat door Muûls werd verwoord, kwam erop neer dat de 

doortocht alleen kon worden verleend indien er sprake was van een schending van 

het Volkenbondsverdrag en een gemeenschappelijke actie conform een unanieme 

aanbeveling van de Raad. Verder zou de staat die doortocht verleende niet verplicht 
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zijn de desbetreffende troepen ook het gebruik van zijn voorzieningen toe te staan. 

Naar aanleiding van dit Belgische standpunt vond er begin december 1936 overleg 

plaats tussen enkele hoge ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken 

en generaal Reynders, de chef van de Generale Staf. Laatstgenoemde meende dat 

de interpretatie als door België voorgestaan onvoorwaardelijk door de Generale Staf 

kon worden geaccepteerd. Juist de mogelijkheid dat Nederland troepen die namens 

de Volkenbond in actie kwamen doortocht zou verlenen, zou Duitsland ertoe kun

nen brengen zich in geval van oorlog onmiddellijk van het Nederlandse grondge

bied meester te maken. Indien van tevoren vaststond dat Nederland niet als door-

tochtland zou worden gebruikt, achtte Reynders het echter geenszins onwaarschijn

lijk dat Nederland opnieuw neutraal zou blijven.36 

Nederland zou in de Commissie van Achtentwintig worden vertegenwoordigd 

door Rutgers. Deze stond voor de moeilijke taak de gulden middenweg te vinden: 

hij moest het Nederlandse standpunt ten aanzien van de sancties zo duidelijk mo

gelijk verwoorden zonder hierbij al te veel stofte laten opwaaien. Tijdens de eerste 

bijeenkomst van de Commissie van Achtentwintig werd echter besloten de koe niet 

dadelijk bij de horens te vatten. Er werden rapporteurs aangewezen, die als taak 

kregen een memorandum op te stellen over de verschillende onderwerpen waar

over de commissie verslag zou moeten uitbrengen. Rutgers werd belast met het 

schrijven van een rapport over Artikel 16.37 

Tijdens de begrotingsdebatten in de Eerste Kamer van maart 1937 werd voor de 

eerste maal duidelijk, dat de Nederlandse regering haar standpunt ten aanzien van 

de doortochrplicht aan de veranderde internationale omstandigheden had aange

past. De Graeff betoogde namelijk dat Nederland nooit gedwongen zou kunnen 

worden troepen die in naam van de Volkenbond opereerden doortocht over zijn 

gebied toe te staan. Van geen enkele lidstaat kon immers worden verlangd dat hij 

zelfmoord pleegde om aan zijn verplichtingen te voldoen.38 Van Embden achtte dit 

een verbazingwekkend standpunt. Hij refereerde aan de desbetreffende passage uit 

Artikel 16.3, die luidde: 'Zij [de lidstaten] zullen de nodige voorzieningen treffen 

om de doortocht over hun gebied te vergemakkelijken voor de strijdkrachten van 

elk lid van de Volkenbond, dat deelneemt aan een gemeenschappelijk optreden om 

de Volkenbondsplichten te doen eerbiedigen". Van Embden vroeg zich niet ten 

onrechte af hoe deze tekst op zodanige wijze kon worden geïnterpreteerd, dat het 

woord 'vergemakkelijken" kon worden vervangen door 'weigeren". De Graeff ant

woordde Van Embden dat als Duitsland tot agressor zou worden bestempeld, dit 

land niet zou tolereren dat Nederland deel zou nemen aan economische sancties. 

Nederland zou hoe dan ook geen sancties toepassen indien 'een groot naburig 

land" aanvaller zou zijn, dus ook geen doortocht aan de troepen van de Volkenbond 

verlenen.39 

In België werden de woorden van De Graeff gunstig ontvangen. Eind april 1937 

refereerde Spaak in de Belgische Kamer aan de 'belangrijke verklaringen" die zijn 

Nederlandse collega had afgelegd. België zou het Nederlandse voorbeeld volgen; de 

Belgische regering zou zelf beslissen of zij troepen van de Volkenbond doortocht 
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zou verlenen. Zij zou deze toestemming alleen geven indien er ook werkelijk spra

ke was van een gemeenschappelijke actie. Verder zou België alleen steun verlenen 

aan een gemeenschappelijk optreden van de Volkenbond indien zijn buurstaten 

hetzelfde zouden doen. Alhoewel Spaak niet met zo veel woorden had gezegd dat 

België troepen van de Volkenbond geen doortocht zou verlenen indien de agressor 

een buurstaat was, kwam zijn verklaring daar wel op neer. In wezen verschool hij 

zich achter de rug van De Graeff.4° In Duitsland, dat uiteraard wilde dat zoveel 

mogelijk staten afstand zouden nemen van Artikel 16, heerste tevredenheid over 

de verklaring van Spaak. Deze week weliswaar inhoudelijk enigszins af van die van 

Nederland, maar ze kwam in de praktijk wel op hetzelfde neer.4 ' 

De reacties van parlement, pers en publieke opinie op het nieuwe standpunt dat de 

regering ten aanzien van de Volkenbond had ingenomen waren gemengd. Het 

moet voor De Graeff bijzonder zuur zijn geweest te moeten toegeven, dat zijn oude 

tegenstanders Briët en De Savornin Lohman achteraf gelijk bleken te hebben ge

had. Om het allemaal nog erger te maken werd de minister door genoemde heren 

uitgebreid geprezen om zijn nieuwe realisme.42 De aanhangers van vooral de linkse 

partijen wilden echter niet dat de Volkenbond zijn laatste tanden zou verliezen. 

Juist het versterken van de Volkenbond vormde in de ogen van sommige tegenstan

ders van de appeasement-poMtiek de enige mogelijkheid om het fascistische gevaar 

te bezweren. Deze gedachte leefde vooral in de s DAP. De meerderheid van de leden 

van een commissie die door deze partij was ingesteld om het militaire vraagstuk te 

bestuderen, concludeerde in november 1936 dat de Nederlandse strijdkrachten op 

dusdanige wijze zouden moeten worden uitgerust, dat Nederland in staat zou zijn 

te voldoen aan de verplichtingen van het Volkenbondsverdrag. De gedachte dat de 

Nederlandse strijdkrachten moesten worden gereduceerd tot een 'Veiligheids-

wacht" werd door de meerderheid van de commissie opgegeven. In 1937 zou het 

partijcongres van de SDAP met een overweldigende meerderheid het ontwerp voor 

een nieuw program aanvaarden, waarin de nationale verdediging werd geaccep

teerd. De partij deed dit omdat zij een sterke Volkenbond wilde, die als 'vredes-

front" en als bolwerk tegen het fascisme zou moeten optreden. De internationale 

omstandigheden verslechterden in de laatste vooroorlogse jaren echter met de dag. 

De kans op de verwezenlijking van het doel van de SDAP werd bijgevolg voortdu

rend kleiner; haar verdediging van de Volkenbond zou dan ook een steeds wanhopi

ger karakter krijgen.43 Bij het verdedigen van hun standpunten werden de sociaal

democraten verder gehinderd door het feit dat velen hun pleidooi voor een krachtig 

anti-fascistisch front ongeloofwaardig achtten. Juist de SDAP had immers jarenlang, 

uit oprecht idealisme maar ook uit opportunisme, aan de eenzijdige ontwapening 

vastgehouden. Bovendien waren niet alle sociaal-democraten het eens met het 

standpunt dat de Volkenbond een anti-fascistische alliantie zou moeten worden. 

Volgens J.J. de Roode, lid van het hoofdbestuur van de VEV, mocht de Volkenbond 

zich niet lenen voor het ontketenen van een godsdienstoorlog tussen democratie 

en fascisme; de Volkenbond stond tenslotte in dienst van de gehele mensheid.44 
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Binnen de VEV heerste verwarring en verdeeldheid over de toekomst van de Vol

kenbond. Sommige leden waren het met De Graeff eens dat een hervorming van 

de Volkenbond noodzakelijk was, dit onder het motto 'reculer pour mieux sauter". 

De Jong van Beek en Donk bijvoorbeeld meende dat het voeren van een 'krachtige" 

Volkenbondspolitiek de internationale spanningen alleen maar zou verscherpen. 

Nog in maart 1939 verzuchtte hij dat het een goede zaak zou zijn als Duitsland en 

Italië in ieder geval aan de technische activiteiten van de Volkenbond zouden mee

werken.45 Van Raalte daarentegen vreesde dat een teveel aan 'reculer" er uiteinde

lijk toe zou leiden, dat men aan het 'sauter" niet meer toe zou komen. 'Trouwens, 

het geeft ook te denken, wanneer men zich ten opzichte van het te voeren internati

onale beleid zoozeer wenscht te laten leiden door gemoedsoverwegingen, gewekt 

dank zij opgedane teleurstellingen, als thans op het Plein het geval scheen te zijn. 

Van een man als Minister de Graeff zou menigeen minder zwakheid verwacht 

hebben,' aldus de journalist. Van Raalte meende dat het zinloos was te proberen 

Japan, Duitsland en Italië weer in de Volkenbond terug te halen, omdat deze staten 

diametraal tegenover de volkerenorganisatie stonden.46 

'Allez, poot geven': de erkenning van het Italiaanse keizerrijk 

Na de opheffing van de sancties tegen Italië stonden de leden van de Volkenbond 

voor de vraag of zij de verovering van Ethiopië zouden erkennen. Hongarije en 

Oostenrijk gingen al in de herfst van 1936 tot de juridische erkenning van het Ita

liaanse imperium over; Zwitserland deed begin december hetzelfde. Dezelfde 

maand gingen Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten over tot een 

impliciete erkenning van de annexatie door hun gezantschappen in Addis Abeba 

om te zetten in consulaten.47 

De mislukking van de actie tegen Italië werd door velen in Groot-Brittannië als 

een zware vernedering gevoeld, des te meer daar de Italiaanse propagandamachine 

haar gifpijlen vooral op de Britten had gericht. Eden zag dan ook weinig in toenade

ring met de 'dago dictator".48 Anderen geloofden echter dat Mussolini nog altijd 

bereid was met Groot-Brittannië samen te werken om Duitsland in toom te hou

den. Alhoewel Chamberlain Italië als een 'hysterische vrouw" beschouwde, behoor

de hij tot de voorstanders van een rapprochement met dat land. Hoe weerzinwek

kend de gedachte ook was, Groot-Brittannië moest wel toenadering zoeken tot 'de 

duurste hoer van Europa", zo meende ook Sir Maurice Hankey, de secretaris van 

het kabinet.49 Het feit dat Groot-Brittannië het Italiaanse imperium niet dejure had 

erkend stond de toenadering met Italië echter in de weg, naast het Italiaanse optre

den in Spanje. 

In oktober 1936 ging Duitsland over tot een dejure erkenning van het Italiaanse 

imperium. De maand daarop hield Mussolini in Milaan een redevoering, waarin 

hij sprak over de as Rome-Berlijn die tot stand zou zijn gekomen. De dictator liet 
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echter eveneens weten dat er met hem te praten viel over de situatie in de Middel

landse Zee. In januari 1937 sloten Italië en Groot-Brittannië een 'Herenakkoord". 

De twee landen lieten weten dat hun belangen in het Middellandse Zeegebied niet 

onverenigbaar waren en dat geen van beide mogendheden de territoriale status quo 

in het gebied wilde aantasten. In de ogen van Chamberlain was de kans op een 

algehele overeenkomst met Italië, die ertoe zou moeten leiden dat dit land van 

Duitsland zou worden losgeweekt, groter geworden.50 Eden was echter nog steeds 

niet bereid haast te maken met het verbeteren van de betrekkingen met de 'gang

ster". Weliswaar zag hij een de jure erkenning van het Italiaanse imperium als een 

mogelijk eindresultaat van een serie van wederzijdse concessies, maar tevens was 

hij van mening dat Italië de eerste stap zou moeten doen door zijn troepen van de 

Balearen te verwijderen. De twijfel van Eden of een rapprochement met Italië eigen

lijk wel verstandig was, groeide alleen maar toen dat land zich in november 1937 

aansloot bij het Anti-Comintern Verdrag. Bovendien kondigde Italië op 11 december 

aan dat het de Volkenbond zou verlaten.5' 

Het conflict tussen Eden en Chamberlain werd nog verder verscherpt toen bleek 

dat zij het niet eens waren over de wijze waarop Groot-Brittannië op een voorstel 

van Roosevelt zou moeten reageren. De Amerikaanse president had het plan opge

vat een bijeenkomst te organiseren met een aantal kleinere staten, inclusief Neder

land, België en Zweden. De deelnemers zouden een ontwerp-overeenkomst opstel

len waarin internationale gedragsregels zouden worden geformuleerd. Verder zou

den zij voorstellen moeten produceren over de beste manier om tot vermindering 

van de bewapening en tot gelijke economische kansen voor alle mogendheden te 

komen. Het plan van Roosevelt was natuurlijk volkomen illusionistisch: uiteraard 

zou Duitsland zich nooit conformeren aan 'internationale gedragsregels" die door 

de Verenigde Staten en een aantal kleine staten waren opgesteld. Het plan vormde 

in wezen een onderdeel van de appeasement-politiek die Roosevelt op dat moment 

nog jegens Duitsland wenste te voeren. 

Alvorens zijn voorstel in het openbaar te lanceren wilde Roosevelt weten hoe de 

Britse regering erover dacht; in januari 1938 werd het dan ook aan Londen voorge

legd. Chamberlain was niet gelukkig met het Amerikaanse voorstel, omdat hij 

vreesde dat het zijn eigen appeasement-politiek zou frustreren. Hij verzocht Roo

sevelt dan ook de lancering van zijn plan uit te stellen.52 Vervolgens trok Roosevelt 

zijn voorstel geheel en al in. Eden keurde de reactie van Chamberlain af, omdat hij 

samenwerking met de Verenigde Staten in het Verre Oosten wilde. Dit was ook één 

van de redenen waarom Eden tegen een formele erkenning van het Italiaanse kei

zerrijk was: hij vreesde niet ten onrechte dat de Verenigde Staten een dergelijke 

erkenning zouden afkeuren omdat het land er een aanmoediging voor Japan in zou 

zien. De houding van Chamberlain ten aanzien van het Amerikaanse voorstel leid

de ertoe dat de spanningen tussen hem en Eden toenamen. Deze spanningen resul

teerden in februari 1938 uiteindelijk in het aftreden van Eden als minister van Bui

tenlandse Zaken. Hij werd opgevolgd door Lord Halifax.53 
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Evenals de meeste andere lidstaten van de Volkenbond weigerde Nederland lange 

tijd tot een formele erkenning van het Italiaanse keizerrijk over te gaan. Toen Patijn 

in de zomer van 1936 tot gezant te Brussel werd benoemd leidde het Nederlandse 

standpunt echter tot problemen. In oktober 1936 wilde De Graeff het agrément 

laten aanvragen voor J.B. Hubrecht, de gezant in Boekarest en Belgrado. Deze di

plomaat, die door de minister overigens als een 'clown" werd beschouwd, was 

aangewezen om Patijn op te volgend Italië eiste echter dat in de geloofsbrieven die 

de nieuwe gezant aan koning Victor Emanuel zou aanbieden, de titel 'keizer van 

Ethiopië" naast die van 'koning van Italië" zou worden vermeld. De Graeff schreef 

jhr. W.E. van Panhuys, de zaakgelastigde in Rome, dat Nederland daartoe niet be

reid was. In de toekenning van de titel 'keizer van Ethiopië" lag immers een erken

ning van de annexatie van dat land opgesloten. Als lid van de Volkenbond kon Ne

derland in de gegeven omstandigheden deze annexatie niet sanctioneren. 'De Itali-

aansche Regeering stelt ons hier een eisch, waarvan de onredelijkheid in het oog 

springt,' aldus de minister. Nederland wilde zich niet onverzoenlijk opstellen, maar 

de regering achtte het de taak van Rome een oplossing voor het probleem te vinden. 

De Nederlandse regering was volgens De Graeff wel bereid ieder Italiaans voorstel 

dat haar principiële standpunt niet aantastte, in welwillende overweging te ne-

men 

Gezien het standpunt van De Graeff kon Hubrecht zijn nieuwe post niet perma

nent bezetten. Zolang er geen oplossing voor de kwestie van de geloofsbrieven was 

gevonden, was het onzeker wanneer hij definitief naar Rome zou kunnen afreizen. 

Vandaar dat Buitenlandse Zaken besloot een soort komische opera op te voeren. 

In mei 1937 verbleef Hubrecht één dag incognito in Rome ten teken dat hij zijn 

post ten opzichte van de Nederlandse regering aanvaard had. Vervolgens ging hij 

met verlof totdat het geschil rond de erkenning van het Italiaanse keizerrijk was 

opgelost.^6 Intussen werden in Rome de honneurs waargenomen door Van Pan

huys. De kwestie van de geloofsbrieven zou zich maandenlang voortslepen. Buiten

landse Zaken was niet gelukkig met de ontstane patstelling. Tijdens de Algemene 

Vergadering van de Volkenbond van 1937 zei Colijn tegen Eden, dat hij niet van 

plan was inzake de erkenning van het keizerrijk zelf het initiatief te nemen, maar 

dat hij graag bereid was een eventueel Brits initiatief te steunen.'7 

In de herfst van 1937 werd De Graeff opgevolgd door Patijn, die tot dan toe ge

zant in Brussel was. Jacob Adriaan Nicolaas Patijn was geboren in 1873. Na zijn 

rechtenstudie in Leiden en Parijs, waar hij de École Libre des Sciences Politiques had 

bezocht, werd hij in 1898 attaché op de Siamese ambassade in Parijs. In 1899 

reisde Patijn naar Bangkok om de regering van Siam te adviseren bij de hervor

ming van de wetgeving van het land. Vervolgens maakte hij een wereldreis. Na zijn 

terugkeer in Nederland vervulde Patijn jarenlang een grote verscheidenheid aan 

functies, totdat hij in 1911 tot burgemeester van Leeuwarden werd benoemd. In 

1918 volgde Patijn Van Karnebeek op als burgemeester van Den Haag. Pas in janua-

01931 trad Patijn toe tot het diplomatieke corps. Rome was zijn eerste post, Brussel 

zijn tweede en laatste.58 In september 1937 werd Patijn minister van Buitenlandse 
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Zaken in het vierde kabinet-Colijn, waarvan de positief-christelijke signatuur hem 
aantrok. Overigens was Patijn evenmin als zijn twee voorgangers in zijn schik met 
zijn nieuwe functie. Toen hij eenmaal minister was schreef Patijn aan Beelaerts: 
'Ook ik had Poes [De GraefFj liever op het plein zien blijven zetelen, en er moeite 
genoeg voor gedaan.'59 

Patijn was veel 'rechtser' dan de weliswaar partijloze, maar liberaal georiënteerde 

De Graeff. Ook wat zijn karakter betreft was Patijn een heel andere figuur dan zijn 

voorganger; hij was afstandelijk en gesloten, terwijl De Graeff van zijn hart nooit 

een moordkuil had gemaakt. De Graeff zelf vond dat Patijn, met al zijn goede kwa

liteiten, een 'stijve Klaas' was, die veel last had van 'lange teenen'. Heldring vond 

hem 'een zwakke kracht'. Behalve als lichtgeraakt stond Patijn ook bekend als auto

ritair en eigengereid. Met de parlementaire democratie had hij niet veel op; bekend 
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is het verhaal dat hij tijdens kamerdebatten de gewoonte had de krant door te ne

men. 6 0 Ook geniet Patijn tot op de dag van vandaag de twijfelachtige reputatie een 

bewonderaar van Mussolini te zijn geweest. Inderdaad had Patijn tijdens zijn jaren 

in Rome een zekere waardering voor de dictator gekregen. Veel daarvan was tijdens 

de Ethiopisch-Italiaanse oorlog echter al weer verdwenen. Toen de Popoio d'Itaiia 

halverwege juni 1936 opende met de moddervette kop 'Hosannah il Duce', merkte 

Parijn fijntjes op dat over smaak niet viel te twisten. Wel meende hij nog steeds dat 

Mussolini naar vrede streefde, in ieder geval in Europa.6 ' 

In de loop van 1938 raakte Patijn onder de invloed van de ideeën van de Ameri

kaanse predikant Frank Buchman, die pleitte voor 'morele herbewapening'. Onder 

invloed van Buchmans denkbeelden werd in Groot-Brittannië de zogenaamde 'Ox-

ford-groep' opgericht. Patijn was niet de enige prominente Nederlander die belang

stelling toonde voor wat Jacques de Kadt als 'Oxford-gehuichel' kwalificeerde. In 

september 1938 verscheen er in de pers een 'oproep tot moreele herbewapening', 

die door elf vooraanstaande Nederlanders was ondertekend; tot deze groep behoor

den P.J.M. Aalberseen D.A.P.N. Kooien (beiden lid van de Raad van State), F. Bee-

laerts van Blokland, B.C. de Jonge, P.J. Oud en J.J.G. van Voorst tot Voorst. Kort 

daarna hadden deze prominenten een onderhoud met koningin Wilhelmina, die 

in oktober publiekelijk liet weten dat zij 'met instemming' van hun initiatief kennis 

had genomen.62 Patijn behoorde niet tot de ondertekenaars van de oproep, maar 

zoals gezegd toonde hij wel interesse voor de denkbeelden van Buchman. Willem 

Drees schreef jaren later, dat hij enkele dagen vóór de Conferentie van München 

door Patijn was gevraagd in de arbeidersbeweging een initiatief te nemen voor 

medewerking aan de beweging voor morele herbewapening. Bij die gelegenheid 

had Patijn tevens gezegd dat hij bezig was met het lezen van Mein Kampf, een me

dedeling die Drees bevreemdde: Hitler was tenslotte al meer dan vijf jaar aan de 

macht. Het was overigens koningin Wilhelmina die Patijn op Hitlers gewrocht had 

gewezen. 3 

Patijn heeft nooit zo veel vertrouwen in de Volkenbond geïnvesteerd als De 

Graeff tijdens de eerste jaren van diens ministerschap, maar hij behoorde zeker 

niet tot de tegenstanders van de volkerenorganisatie. In zijn eerste maanden als 

minister zette Patijn het beleid van De Graeff gewoon voort, dat wil zeggen dat hij 

lippendienst bewees aan de Volkenbond en het ideaal van de collectieve veiligheid. 

In zijn eerste Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer liet Patijn weten, dat 

hij het streven van de Volkenbond naar organisering van internationale gemeen

schap in overeenstemming achtte met christelijke beginselen. De verwezenlijking 

van de Volkenbondsgedachte was echter afhankelijk van het bestaan van een inter

nationaal gemeenschapsgevoel, een internationaal rechtsbesef en een zekere ge

meenschappelijke culturele basis. In 1919 had men volgens Patijn de betekenis 

onderschat van de dynamische krachten die zich in de statengemeenschap open

baarden. Tijdens de eerste maanden van zijn ministerschap wees Patijn het stand

punt van de hand van degenen die meenden dat het lidmaatschap van de Volken

bond een gevaar voor de Nederlandse zelfstandigheid betekende. Hij wees erop dat 
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de verplichtingen van het Volkenbondsverdrag een grote mate van soepelheid ver

toonden. Patijn was het eens met De Graeff dat de afzwakking van Artikel 16 meer 

een kwestie van tactiek dan van beginsel was. De mogelijkheid tot het opleggen van 

sancties aan agressors moest blijven bestaan als lex imperfecta, zonder dat de staten 

verplicht waren aan die sancties mee te werken, aldus de nieuwe minister.64 

Nauwelijks had Patijn zijn werkkamer aan het Plein betrokken, of hij besloot een 

einde te maken aan de reeds maandenlang slepende kwestie van de erkenning van 

het Italiaanse imperium. Op 22 oktober 1937 verstuurde hij een missive aan de 

gezanten in de hoofdsteden van de andere ondertekenaars van de Conventie van 

Oslo van 1930. Hierin stelde de minister vast dat niet meer viel te ontkennen dat 

Ethiopië onder Italiaanse heerschappij stond. Het feit dat Nederland het imperium 

weigerde te erkennen en bijgevolg geen gezant in Rome kon benoemen, werd door 

de regering bezwaarlijk geacht. Weliswaar hadden enkele grote mogendheden het 

imperium evenmin erkend, maar deze staten hadden hiervoor hun eigen redenen. 

'Het komt de Nederlandsche Regeering voor, dat het niet overeenkomstig haar 

waardigheid is bij voortduring een toestand die er niet meer is, officieel als bestaan

de aan te nemen, en te wachten met de erkenning van de werkelijke toestand, totdat 

hiertoe door enkele groote mogendheden het voorbeeld is gegeven,' aldus Patijn. 

Tegen de erkenning van het Italiaanse imperium vielen volgens hem nauwelijks 

bezwaren aan te voeren. Deze erkenning hield immers geenszins een goedkeuring 

in van de Italiaanse schending van het Volkenbondsverdrag. Bovendien zou door 

een dergelijke erkenning de kans op de terugkeer van Italië naar Genève, hetgeen 

een 'zijdelings belang' van de kleine mogendheden was, worden vergroot. De rege

ring zou graag zien dat de ondertekenaars van de Conventie van Oslo zich geza

menlijk tot Groot-Brittannië en Frankrijk zouden wenden. De kleine staten zouden 

de grote mogendheden moeten vragen of zij van plan waren de koning van Italië 

als keizer van Ethiopië te erkennen. Daarbij zouden zij moeten laten weten dat 

indien dit voornemen niet zou bestaan, zij van plan waren zelfstandig tot die erken

ning over te gaan.65 

De andere kleine staten reageerden niet enthousiast op de stap van Patijn. Hal

verwege november waren slechts de antwoorden van Denemarken, Noorwegen en 

België ontvangen. Eerstgenoemde twee staten zagen niets in de gedachte dat de 

kleine staten zich gezamenlijk tot Groot-Brittannië en Frankrijk zouden wenden. 

Spaak daarentegen was in principe wel voorstander van het Nederlandse plan. Er 

was in België echter een kabinetscrisis uitgebroken en het was maar de vraag of 

Spaak in een nieuw kabinet zou terugkeren. Verder verschenen er halverwege no

vember berichten in de Finse en Zweedse pers dat Nederland van plan zou zijn het 

keizerrijk te erkennen. Bovendien werd bekend dat de Italiaanse regering door haar 

gezant in Stockholm op de hoogte was gebracht van het voorstel van Patijn.66 

De geruchten over het initiatief van Patijn zouden Nederland pas in december 

1937 bereiken. Op 18 december onthulde de Haagsche Post dat Nederland plannen 

had de koning van Italië als keizer van Ethiopië te erkennen. De Franse politicus 
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Salomon Grumbach, die onder het pseudoniem ' Diplomaticus' als buitenlandcom

mentator van het blad fungeerde, schreef dat Mussolini de Italiaanse gezant in Den 

Haag opdracht zou hebben gegeven, Patijn te verzoeken zich in verbinding met de 

Scandinavische staten te stellen om hen te winnen voor een gezamenlijke stap bij 

de grote mogendheden.67 De Haagsche Post trok dit deel van het bericht later in, 

maar het blad hield vol dat de stap van Patijn hoogst ongelukkig was. Het lag im

mers niet op de weg van kleine staten de grote mogendheden aan te sporen tot toe

geven aan geweld. Het blad wees er ook op dat Nederland bezig was Frankrijk en 

Groot-Brittannië het wapen van de niet-erkenning, dat zij nodig hadden in hun on

derhandelingen met Italië, uit handen te wringen. De Haagsche- Post concludeerde: 

'Zou er juist in dit tijdperk geen reden voor ons kunnen bestaan, den schijn te ver

mijden alsof wij aan solidariteit met Engeland minder beteekenis zouden hech

ten?'68 

Patijn zou gedurende de hele discussie die op de bekendmaking van zijn initia

tief volgde volhouden dat het slechts zijn bedoeling was het Italiaanse imperium 

de facto en niet de jure te erkennen. Niet onbegrijpelijk was dat deze nuances geheel 

en al verloren gingen in het tumult dat losbarstte na het uitlekken van zijn initia

tief, niet alleen in Nederland maar ook in Italië. Het bericht dat Nederland bereid 

was het keizerrijk te erkennen leidde tot triomfantelijk gebral in de Italiaanse pers, 

die zeer veel waardering had voor 'la ferma iniziativa' van Patijn. De 'journalist' 

Gayda prees de 'realistische' houding van de Nederlandse minister. Nederland nam 

afstand van 'de gevaarlijke klucht van Genève' en verzette zich tegen 'de weerzin

wekkende tirannie' van Groot-Brittannië en Frankrijk, hiermee deze hypocriete 

mogendheden een lesje in waardigheid gevend. Gayda en andere Italiaanse scriben

ten hadden de grootst mogelijke waardering voor 'il realistico e riflessivo Patijn', 

die een einde wilde maken aan de 'Volkenbondshuichelarij' en samenwerking 

zocht met het machtige Italië. Zij dreven de hypocrisie ten top door te beweren dat 

Nederland en Italië altijd goede relaties hadden onderhouden, dit terwijl de Ita

liaanse pers Nederland een jaar eerder nog als de 'schoenpoetser' van Groot-Brit

tannië had afgeschilderd. De Italiaanse pers zag het initiatief van Patijn wel dege

lijk als een teken dat Nederland eigenlijk tot een erkenning de jure wilde overgaan. 

Het feit dat Den Haag beweerde dat er slechts sprake was van een erkenning de 

facto, werd gezien als een kleine verbale concessie aan de Nederlandse publieke 

opinie. 9 

Het initiatief van Patijn leidde tot een interpellatie van het sociaal-democratische 

Eerste Kamerlid Koos Vorrink, één van de voornaamste anti-appeasers. Op n januari 

1938 vond er in de Eerste Kamer een debat plaats, dat door Vorrink zelf werd ge

opend. De interpellant wees erop dat Patijn bij eerdere gelegenheden had gezegd 

dat Nederland een voorzichtig buitenlands beleid moest voeren. Vorrink vroeg zich 

dan ook af waarom Nederland juist nu haantje de voorste had willen zijn en zijn 

wil tot 'fiere zelfstandigheid' had willen manifesteren. Een gezamenlijk optreden 

van de Oslo-groep maakte volgens hem de indruk van blokvorming, hetgeen tot 

verzwakking van de positie van Groot-Brittannië en Frankrijk ten opzichte van de 
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fascistische staten zou kunnen leiden. In ieder geval had het feit dat Italië de Vol

kenbond had verlaten aanleiding moeten zijn het overleg met de andere kleine 

staten te staken. Vorrink vroeg zich verder af wat nu het verschil was tussen een 

erkenning de facto en de jure. Volgens hem betekende het feit dat Nederland de 

Italiaanse koning de titel 'keizer' toekende een feitelijke erkenning van de rechts

grondslag van de inlijving van Ethiopië. Nederland erkende als recht wat oorspron

kelijk onrecht was; het sanctioneerde een bepaalde toestand, die het dus de jure 

erkende. Volgens Vorrink mocht het land van Grotius niet voorgaan bij aanvaarding 

van onrecht. Bovendien betekende de stap van Patijn een verder afglijden in het 

moeras van scepsis en cynisme ten aanzien van de Volkenbond.70 

Niet alle senatoren deelden de kritiek van Vorrink. De Savornin Lohman was het 

met Patijn eens dat Nederland moest doen wat het in zijn eigen belang en dat van 

de internationale gemeenschap achtte.Toen hij opmerkte dat Patijn zijn initiatief 

als een stap in de richting van de pacificatie van Europa beschouwde, knikte de 

bewindsman instemmend. Desondanks was ook De Savornin Lohman van mening 

dat Nederland zich te veel op de voorgrond had geplaatst. Van Embden meende dat 

de stap van Patijn zou leiden tot zowel een formele erkenning van het keizerrijk als 

een morele goedkeuring van het onrecht dat Ethiopië was aangedaan. Italië zou de 

Nederlandse stap zien als een daad van serviliteit, aldus Van Embden.71 Van Lan-

schot daarentegen vergeleek een de facto erkenning met de houding van een dokter 

die de dood van een slachtoffer van moord constateerde. 

Tijdens de debatten zei Patijn dat hij zijn stap geheel zelfstandig had genomen, 

zonder ruggespraak met andere regeringen. Hij betoogde dat hij zich eraan had 

geërgerd dat Nederland een voldongen feit moest negeren, wetende dat dit feit op 

den duur toch zou moeten worden erkend. Patijn had hiermee niet willen wachten 

totdat de grote mogendheden Nederland toestemming hadden verleend: Nederland 

was immers een wereldrijk met zeventig miljoen inwoners, dat niet als een schaap 

de beslissingen van de grote staten hoefde af te afwachten. Zijn initiatief paste dus 

in het kader van de zelfstandigheidspolitiek. In een later stadium van het debat zou 

Patijn opmerken dat het voeren van een ware zelfstandigheidspolitiek niet beteken

de dat men geen rekening hield met machtsverhoudingen, maar wel dat men zijn 

eigen positie bepaalde. Patijn merkte verder op dat er zijns inziens te veel met het 

begrip 'kleine landen' werd gewerkt. 

Patijn zei dat zijn initiatief mede was bedoeld om de internationale ontspanning 

te helpen bevorderen. Hij wilde een vraagstuk wegnemen dat de internationale 

atmosfeer verpestte. Overigens gaf de minister toe dat hij op het moment waarop 

hij de andere leden van de Oslo-groep had benaderd, hoopvoller gestemd was ge

weest over de positieve gevolgen die zijn initiatief zou kunnen hebben. Het Ita

liaanse uittreden uit de Volkenbond had de zaak gecompliceerd. Hij maakte zich 

geen illusies meer dat een initiatief van enkele neutrale staten de Italiaanse terug

keer naar Genève zou kunnen bevorderen. Desondanks was Patijn nog altijd van 

mening dat hij met zijn voorstel een bijdrage aan de internationale ontspanning 

zou kunnen leveren. Hij zou het gelukkig vinden als het Nederlandse initiatief de 
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weg zou effenen voor de grote mogendheden het keizerrijk eveneens te erkennen. 

Patijn wees er verder op dat de Volkenbond van 1938 niet meer viel te vergelijken 

met de Volkenbond van enkele jaren daarvoor. Sommige lidstaten hadden het kei

zerrijk al erkend zonder dat Genève had geprotesteerd. De Volkenbond had zich bij 

de voldongen feiten neergelegd; Nederland had het recht dit eveneens te doen. 

Tijdens het debat begaf Patijn zich op het glibberige pad van de juridische casuïs

tiek toen hij zei dat als Nederland de koning van Italië als keizer van Ethiopië er

kende, dit geen erkenning de jure inhield. Verder refereerde hij aan het feit dat toen 

Portugal nog een monarchie was, de koning van dat land zich 'Seigneur de la con

quête, la navigation et du commerce d'Ethiopie' had genoemd. Volgens Patijn hield 

zowel een erkenning de facto als de jure slechts in dat men op nuchtere wijze een 

voldongen feit aanvaardde, dus was er geen sprake van een zedelijke waardering 

van de wijze waarop dit feit tot stand was gekomen. Het verschil tussen beide ma

nieren van erkenning was dat de erkenning de facto zou vervallen op het moment 

waarop Ethiopië weer onafhankelijk zou worden. Volgens hem vielen er geen juridi

sche bezwaren tegen een de facto erkenning van het keizerrijk aan te voeren. Patijn 

had wel begrip voor de morele bezwaren tegen de erkenning van een voldongen feit 

dat het resultaat was van onrecht, maar hij benadrukte dat men moest inzien dat 
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in de wereld macht vaak de overhand had over het recht. Indien werd erkend dat 

de wereld hard was, betekende dit nog niet dat dit werd goedgekeurd.72 

De Haagsche Post liet zich niet door de argumentatie van Patijn overtuigen. Als 

Nederland ooit zelf eens door een grote mogendheid zou worden overweldigd, zou 

het geen beroep op het wereldgeweten kunnen doen; de grote mogendheden had

den immers maling aan juristerij betreffende een onderscheid tussen een erken

ning de jure en de facto. De door Van Lanschot gehanteerde analogie ging niet op: 

Nederland was volgens de Haagsche Post eerder te vergelijken met een arts die met 

de hoed in de hand op theevisite bij de moordenaar ging. Het blad meende dat 

Nederland een lichtend voorbeeld 'in de duisternis van de internationale amorali-

teit' had moeten blijven. De cartoonist van de Haagsche Post beeldde Patijn af als 

een dompteur, die de onwillige Nederlandse leeuw met de woorden 'Allez, poot 

geven' aanmaande zich met Mussolini te verzoenen.73 

Het uitlekken van zijn initiatief had Patijn in een lastig parket gebracht, daar hij 

het overleg met de andere ondertekenaars van de Conventie van Oslo, en eventu

eel later met Frankrijk en Groot-Brittannië, zoveel mogelijk in het geheim had 

willen laten plaatsvinden. Desondanks besloot hij door te zetten: er werden in het 

geheim zelfs nieuwe stappen gedaan bij Finland en Zweden. Op 13 januari liet de 

Zweedse regering Patijn en Spaak echter weten van mening te zijn, dat de kwestie 

van de erkenning van het keizerrijk in het kader van de Volkenbond zou moeten 

worden opgelost. Finland wilde evenmin aan het initiatief van Patijn meewer

ken.7« 

De Nederlandse stap had ook in Frankrijk en Groot-Brittannië de aandacht ge

trokken. Frankrijk had sinds oktober 1936 geen ambassadeur meer in Rome. Gedu

rende de winter van 1937-1938 was er sprake van een soort koude oorlog tussen 

Frankrijk en Italië. Desondanks sloot de regering-Blum de mogelijkheid van toena

dering tussen de Westerse democratieën en Italië niet helemaal uit. Zo was minis

ter van Buitenlandse Zaken Delbos van tevoren akkoord gegaan met het Brits-Itali-

aanse 'Herenakkoord'. Officieel werden er echter door Parijs geen stappen gedaan 

om toenadering met Italië te zoeken. Hierbij speelden overwegingen van binnen-

lands-politieke aard een grote rol: de Franse socialisten beschouwden Mussolini 

immers nog altijd als de moordenaar van Giacomo Matteotti. De Franse regering 

was dus niet erg met het initiatief van Patijn ingenomen.75 Eind december 1937 

wees Delbos Loudon erop, dat de Nederlandse stap in het geheel niet strookte met 

het optreden van Limburg tijdens de Algemene Vergadering van september 1936. 

Verder meende Delbos dat het juist nu meer dan ooit zaak was dat de overgebleven 

leden van de Volkenbond zich solidair toonden. De Franse gezant in Den Haag, 

baron Régis d'Arnaud de Vitrolles, deelde Patijn rond de jaarwisseling officieus 

mee dat de Franse regering zeer negatief stond ten aanzien van diens initiatief. 

Eind januari zei Delbos in Genève tegen Spaak dat ook hij wel een oplossing voor 

de kwestie van de erkenning van het keizerrijk wilde. De publieke opinie in Frank

rijk verhinderde dit echter. 'La France ne peut répondre à la politique 'des coups 



de pied dans le derrière' par des gestes de courtoisie. Il faut attendre et n'agir que 

dans une atmosphère de détente,' aldus Delbos.76 

Groot-Brittannië onthield zich van commentaar op het initiatief van Parijn.77 

Zoals gezegd waren de Britten zelf van plan het keizerrijk de jure te erkennen. Deze 

concessie zou echter een onderdeel van een algemene regeling moeten vormen, 

waarbij Italië ook tegenprestaties zou moeten leveren. De Britten gingen ervan uit 

dat het voor Italië van belang zou zijn, dat juist Londen inzake de erkenning van 

het keizerrijk de leiding zou nemen. Zou Groot-Brittannië tot erkenning overgaan, 

dan zouden de meeste andere lidstaten van de Volkenbond immers wel volgen. Als 

deze staten echter op eigen houtje gingen handelen, zou de waarde van een Britse 

erkenning sterk worden gereduceerd en zou Londen minder wisselgeld kunnen 

vragen. Patijn liep de Britten dus voor de voeten, terwijl hij zelf geloofde dat hij hen 

een steuntje in de rug gaf. Overigens waren de Britten van mening dat de toeken

ning van de keizerstitel aan Victor Emanuel in feite een erkenning de jure inhield.78 

Pas eind januari 1938 stelde Patijn de diplomatieke vertegenwoordigers van 

Groot-Brittannië en Frankrijk officieel van de Nederlandse plannen op de hoogte. 

Montgomery had geen commentaar op deze mededeling; de Vitrolles daarentegen 

vroeg Patijn tien dagen te wachten met de uitvoering van zijn voornemen. De mi

nister liet Montgomery weten dat hij niet van de Britse regering verlangde dat zij 

haar standpunt uiteen zou zetten, maar indien zij opmerkingen had zou hij die 

graag vernemen. Patijn zei verder tegen Montgomery dat zijn voornaamste doel 

was de betrekkingen tussen Nederland en Italië te normaliseren. Hij had met zijn 

stap echter ook een bijdrage aan de 'algemene détente' willen leveren. Er was geen 

sprake van dat Nederland toenadering zocht tot de As-mogendheden. Integendeel: 

Patijn legde er volgens Montgomery de nadruk op dat indien er twee vijandige 

machtsblokken zouden ontstaan, Nederland zich zou aansluiten bij het blok waar

van Groot-Brittannië deel uitmaakte.79 

Op n februari deelde de Vitrolles Patijn mee dat de Franse regering de voorziene 

Nederlandse stap met 'désapprobation' zou zien. Patijn antwoordde dat het te laat 

was en dat Nederland zou doorzetten. Het feit dat België besloot Nederland nog 

niet te volgen weerhield de minister er niet van de betrekkingen met Italië te nor

maliseren.80 Delbos was woedend over de 'perfiditeit' van Patijn. De Britse regering 

had minder problemen met de Nederlandse stap en onthield zich van commentaar. 

De Britten hadden zelfs wel begrip voor de Nederlandse moeilijkheden, die te ver

gelijken waren met de problemen waarvoor zijzelf geplaatst zouden worden indien 

zij tot de erkenning zouden overgaan.8' 

Tijdens de begrotingsdebatten in de Eerste Kamer richtte Vorrink bittere verwij

ten aan het adres van Patijn. De sympathie die de Italianen hadden getoond voor 

een daad waarmee het eenvoudigste rechtsgevoel van alle democratische volken was 

beledigd, vervulde de sociaal-democraat naar eigen zeggen met diepe schaamte.82 

De kwestie van de geloofsbrieven en haar voorgeschiedenis hadden volgens Vorrink 

het hunne bijgedragen aan de mentaliteit die Eden, 'de laatste hoop van hen, die 

niet gelooven in een politiek van knievallen voor en concessies aan de dictators', ten 



val had gebracht. Nederland had een bijdrage geleverd aan de ondermijning van de 

internationale rechtsgedachte. Vorrink vroeg zich af waarom Nederlandse staatslie

den Eden hadden willen dwarsbomen. Misschien omdat zij wisten dat dit Cham

berlain niet onwelgevallig was? De protesten van Vorrink waren uiteraard vruchte

loos: op 2i maart 1938 overhandigde Hubrecht zijn geloofsbrief aan 'sa Majesté le 

Roi d'Italie, Empereur d'Ethiopie'. Hiermee waren de betrekkingen tussen Neder

land en Italië genormaliseerd.83 

Op 16 april sloten Groot-Brittannië en Italië het zogenaamde Paasakkoord. On

derdeel ervan was een Britse belofte het imperium te erkennen in ruil voor de te

rugtrekking van een aantal Italiaanse 'vrijwilligers' uit Spanje. Dit akkoord kwam 

te laat om de Anschluß te voorkomen. In mei legde Groot-Brittannië de Raad een 

ontwerp-resolutie voor, waarin viel te lezen dat ieder lid van de Volkenbond zelf zou 

mogen beslissen of het keizerrijk zou worden erkend. In zijn rede voor de Raad 

motiveerde Lord Halifax de Britse stap met soortgelijke argumenten als eerder door 

Patijn gehanteerd: de verovering van Ethiopië door Italië was een voldongen feit en 

de leden van de Volkenbond moesten zo realistisch zijn dit te erkennen. De Britse 

resolutie haalde niet de vereiste meerderheid, maar in de praktijk zouden de meeste 

staten zich eraan conformeren.84 

Hoe moet men het initiatief van Patijn nu duiden? Ongetwijfeld was zijn stap deels 

ingegeven door de wens de betrekkingen tussen Nederland en Italië te normalise

ren, hetgeen ook uit economisch oogpunt van belang was. Verder is het waarschijn

lijk dat Patijn bij het voorbereiden van zijn initiatief de situatie in het Verre Oosten 

voor ogen heeft gestaan. Voor Nederland was het zeer belangrijk dat Groot-Brittan

nië en Italië goede betrekkingen zouden onderhouden. Immers, indien er een 

Brits-Italiaanse oorlog zou uitbreken, zou de route naar Nederlands-Indië weleens 

geblokkeerd kunnen worden. Bovendien zou Japan misschien van de gelegenheid 

misbruik maken door een aanval op de Europese koloniën in het Verre Oosten te 

lanceren. Ook Colijn besefte dit; vandaar dat hij instemde met het initiatief van 

Patijn, die hem vermoedelijk van tevoren van zijn plannen op de hoogte heeft ge

bracht. Eind februari 1938 schreef Colijn aan jhr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh 

Stachouwer, de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, dat Nederland de an

nexatie van Ethiopië toch eens zou moeten erkennen. Dankzij zijn contacten in 

Groot-Brittannië was hem al duidelijk geworden, dat in Britse regeringskringen 

velen van mening waren dat de Britten in Europa de handen vrij moesten hebben, 

dit met het oog op hun belangen in Azië. Eden had veel te weinig oog gehad voor 

het feit dat het Japanse gevaar een schikking met Italië noodzakelijk maakte, aldus 

Colijn. 'Het ware mede deze overwegingen, die ons aanleiding hebben gegeven om 

aan den Italiaanschen koning den titel van Keizer van Ethiopië te gunnen. Immers, 

het zou zonderling geweest zijn om achter Engeland aan dien stap te doen; dan was 

het beter hem direct te doen', schreef Colijn.85 

Er is misschien nog een andere reden waarom Patijn de appeasement-pohtiek die 

de Britten ten aanzien van Italië voerden wilde ondersteunen. Na de Tweede We-
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reldoorlog zou hij tijdens gesprekken met zijn neef, de jurist CL. Patijn, opmerken 

dat hij met zijn initiatief inzake de erkenning van het Italiaanse imperium, steun 

wilde verlenen aan de Britse pogingen Italië van Duitsland 'los te weken'. Patijn 

hoopte dat de positie van de anti-Duitse krachten in Italië versterkt zou kunnen 

worden, zo deelde hij zijn neef mee. De voormalige minister zou naar eigen zeggen 

tegen het einde van de jaren dertig wel degelijk hebben beseft dat Duitsland een 

gevaar voor de Europese vrede vormde. Hij was tijdens zijn verblijf in Rome goed 

bevriend geraakt met de Duitse ambassadeur, Ulrich von Hasseil. Von Hasseil was 

een tegenstander van het nationaal-socialistische regime; hij zou Patijn hebben 

gewezen op de dreiging die er van het Derde Rijk uitging.86 Helaas zijn de persoon

lijke archieven van J.A.N. Patijn tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren geraakt. 

In zijn (ongepubliceerde) autobiografische aantekeningen, die hij schreef toen hij 

al ver in de tachtig was, wijdde Patijn slechts een korte passage aan zijn initiatief 

inzake de erkenning van het Italiaanse imperium: 'Slechts één zaak heb ik uit eigen 

beweging aangebracht en doorgezet, waarvoor niemand mij nu dank zal weten, 

maar waarover ik zeer tevreden was: de erkenning van de Koning van Italië als 

Keizer van Abessinië.'87 Wat de motieven van Patijn betreft wordt men uit deze 

passage dus niet veel wijzer. De opmerking die hij tijdens zijn gesprek met Mont

gomery maakte - indien Europa in twee blokken uiteen zou vallen, zou Nederland 

zich aan de zijde van Groot-Brittannië scharen - duidt er echter op dat Patijn niet 

helemaal blind was voor het Duitse gevaar. Verder moet erop worden gewezen dat 

ook Colijn van mening was, dat een betere verhouding tussen Groot-Brittannië en 

Italië uiteindelijk zou leiden tot een verzwakking van de As Rome-Berlijn. Dit zou 

er volgens de minister-president weer toe leiden 'dat Duitsland tegenover Engeland 

vriendschappelijker gezind wordt'.88 

Het feit dat Patijn de zaak buiten Genève om wilde regelen, duidt erop dat de 

minister de Volkenbond als factor in het Nederlands buitenlands beleid nog maar 

van weinig gewicht achtte. Patijn was veel meer realist dan de 'ethische' De Graeff 

vooral in diens eerste jaren als minister was geweest. In dit geval was er van een 

overdreven neiging tot legalisme, een verwijt dat men de Nederlandse beleidsma

kers in het Interbellum nog weleens maakt, dus geen sprake. Wel deed Patijn nog 

een poging zijn stap een juridische basis te verschaffen door een onderscheid te 

maken tussen een erkenning de facto en de jure. Het verschil tussen beide vormen 

van erkenning ontging de meeste waarnemers echter. De Italianen waren uiteraard 

nauwelijks in dergelijke juridische haarkloverij geïnteresseerd. 

De grote vraag is uiteraard of Patijn zijn initiatief inderdaad geheel zelfstandig 

had genomen, zoals hij zelf beweerde. Het is vrijwel zeker dat de Britse regering 

Patijn niet heeft gevraagd zich tot de andere kleine staten te wenden: Nederland 

liep de Britten immers voor de voeten. Er bestaan ook geen aanwijzingen dat Mus

solini Patijn heeft benaderd, zoals Grumbach aanvankelijk suggereerde.89 Wel 

leidde het Nederlandse initiatief tot grote tevredenheid in Italië. Patijn viel de twij

felachtige eer ten deel uitgebreid door fascistische propagandisten als Gayda te 

worden geprezen, iets waarmee hij toch nauwelijks ingenomen kan zijn geweest. 
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Het 'offensive des neutres' 

In 1936 had de Raad van de Volkenbond de Commissie van Achtentwintig in het 

leven geroepen, die moest bestuderen of het Volkenbondsverdrag aan de gewijzig

de internationale omstandigheden aangepast zou moeten worden, en zo ja, hoe. De 

centrale vraag waarom het in de commissie ging was of de Volkenbond over de 

macht moest beschikken daadwerkelijk tegen agressors op te treden, of dat de Vol

kenbond tot een consultatieve organisatie moest worden gedegradeerd in de hoop 

dat de buitenstaanders bereid zouden zijn (weer) lid te worden. Het rapport van 

Rutgers over Artikel 16 was in augustus 1937 gereed.90 Alhoewel het grotendeels 

een abstracte juridische verhandeling was, valt uit de tekst duidelijk op te maken 

dat de auteur bij het formuleren van zijn adviezen en conclusies rekening had 

gehouden met de ervaringen van 1935-1936. Rutgers kwam tot de voor de hand 

liggende gevolgtrekking dat de Volkenbond er niet in was geslaagd een echte collec

tieve veiligheidsorganisatie te worden. Dit was volgens hem deels te wijten aan het 

niet-universele karakter van de Volkenbond. Verder was het falen van de Volken

bond veroorzaakt door de mislukking van de Ontwapeningsconferentie: aangezien 

er niet was ontwapend, schrokken veel staten terug voor het deelnemen aan sanc

ties. De mislukking van de Volkenbond was volgens Rutgers ook deels het gevolg 

van het feit, dat vele staten zich niet hadden willen inzetten voor het behoud van 

de territoriale regelingen van 1919, aangezien zij niet betrokken waren geweest bij 

de vaststelling ervan. Ondanks deze sombere conclusies was Rutgers van mening 

dat het beginsel van de collectieve veiligheid niet mocht worden opgegeven. Zou 

men de Volkenbond willen reduceren tot een louter consultatief orgaan, dan zou 

men dit alleen maar mogen doen om de universaliteit van de volkerenorganisatie 

naderbij te brengen. Rutgers hield wel vast aan het standpunt zoals hij dat al in 

1928 had geformuleerd, namelijk dat het vrijwel onmogelijk was van tevoren in 

abstracto vast te stellen welke sancties er in geval van agressie genomen zouden 

moeten worden, aangezien iedere casus op zijn eigen merites beoordeeld zou moe

ten worden. Het antwoord op de vraag welke maatregelen de Volkenbond in geval 

van agressie zou kunnen nemen, was afhankelijk van factoren als de militaire en 

economische macht van de agressor, de geografische positie van zijn slachtoffer en 

de houding van de staten die geen lid waren van de Volkenbond. 

Eind januari 1938 zou de Commissie van Achtentwintig vergaderen om de con

clusies van Rutgers en de andere rapporteurs te bespreken. Vóór de eerste zitting 

kwamen de leden van de Oslo-groep voor overleg bijeen; ze kwamen echter niet tot 

een gezamenlijk standpunt over de sancties. Nederland en Denemarken verwierpen 

weliswaar de verplichting tot deelname aan de economische sancties, maar beide 

landen wilden niet zover gaan Artikel 16 helemaal uit het Volkenbondsverdrag te 

schrappen. De Zwitser Camille Gorgé pleitte er echter voor dat zijn land geheel en 

al van de sancties verlost zou worden.9 ' 

Op 31 januari kwam Rutgers in de Commissie van Achtentwintig aan het 

woord.92 Volgens hem had de mislukking van de actie van de Volkenbond tegen 
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Italie reeds tot een stilzwijgende herziening van het Volkenbondsverdrag geleid, 

zodat de Volkenbond was gereduceerd tot 'une Société facultativement coercitive'. 

Rutgers benadrukte echter dat de Nederlandse regering niet gelukkig was met deze 

toestand. Zij wilde niet terugkeren naar de oude neutraliteit, maar bleef voorstan

der van een stelsel van collectieve veiligheid. Desondanks wenste de Nederlandse 

regering de feiten onder ogen te zien. Aangezien de internationale omstandigheden 

sinds 1920 radicaal waren veranderd, was de verplichting deel te nemen aan sanc

ties inmiddels 'dood en begraven'. Volgens de Nederlandse regering zou Artikel 16 

slechts tot leven kunnen worden gewekt indien de Volkenbond forse schreden in 

de richting van de universaliteit zou zetten. Ook zouden de eerder gestaakte pogin

gen tot beperking van de bewapening te komen moeten worden hervat. Rutgers 

meende echter dat Artikel 16 voorlopig nog dode letter zou blijven. Van de 'ondeel

bare vrede' was nog maar weinig over: 'ieder voor zich' was het parool geworden. 

Rutgers wees echter op de woorden die aansloten op dit motto, te weten 'God voor 

ons allen'. 

De houding van Rutgers stuitte op verzet van Julio Alvarez del Vayo, de vertegen

woordiger van de Republikeinse Spaanse regering (nota bene: Spanje behoorde tot 

de ondertekenaars van de verklaring van 1 juli 1936). Hij riep de leden van de Vol

kenbond op de rug recht te houden en geen concessies aan de revisionistische 

staten te doen. Alvarez del Vayo schoot ook enkele gifpijlen op Zwitserland en Ne

derland af. Hij betoogde dat op het moment waarop één van de grootste voorvech

ters van de vrede (de Sovjet-Unie) lid van de Volkenbond wilde worden, juist dege

nen die tijdens de beraadslagingen van de Commissie van Achtentwintig voor uni

versaliteit hadden gepleit, tegen de toetreding van dit land hadden gestemd. De 

staten die zich voor het afzwakken van Artikel 16 hadden uitgesproken, deden dit 

omdat zij vreesden in een ideologisch conflict te worden betrokken. Alvarez del 

Vayo wees er echter op dat de Volkenbond juist uit een ideologisch conflict geboren 

was; de volkerenorganisatie was immers bedoeld 'to make the world safe for demo

cracy'.93 De Franse vertegenwoordiger Paul-Boncour keerde zich eveneens tegen 

een ontmanteling van Artikel 16, dat volgens hem de hoeksteen van het Volken

bondsgebouw vormde. Een verdere verzwakking van het sanctieartikel zou een 

overwinning betekenen voor de staten die de Volkenbond wilden vernietigen, aldus 

Paul-Boncour. Wel was hij het eens met de 'sombere analyse' van Rutgers en toon

de hij begrip voor de Nederlandse houding. Paul-Boncour stelde verder met genoe

gen vast dat Nederland en Zweden, in tegenstelling tot Zwitserland, geen terugkeer 

naar de oude neutraliteit wensten. 

De standpunten van de staten die Artikel 16 wilden afzwakken of zelfs helemaal 

uit het Volkenbondsverdrag verwijderen, werden door de Commissie van Achten

twintig niet overgenomen. De Nederlandse historicus Ger van Roon concludeert 

hieruit dat het zogenaamde 'offensive des neutres' mislukt was. Volgens hem her

won de Volkenbond aldus een deel van het prestige dat de volkerenorganisatie in 

de voorafgaande jaren had verspeeld.94 Men kan zich echter afvragen of de 'misluk

king' van het 'offensive des neutres' nu werkelijk tot gevolg had, dat het zo ge-
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schonden blazoen van de Volkenbond weer wat werd opgepoetst. Bovendien: als er 

al sprake was van prestigewinst van de Volkenbond, dan werd deze door de 

Anschluß weer grotendeels teniet gedaan. Verder moet worden opgemerkt dat het 

feit dat de Commissie van Achtentwintig weigerde de opvattingen van Zweden, 

Nederland en hun medestanders over te nemen, deze landen er niet van weerhield 

hun eigen koers te blijven varen. De politieke rol van de Volkenbond was trouwens 

toch al uitgespeeld; de discussies over de draagwijdte van Artikel 16 waren niet veel 

meer dan een achterhoedegevecht. 

De Anschluß toonde ten overvloede aan dat geen enkele kleine staat nog op de 

bescherming van de Volkenbond hoefde te rekenen. Oostenrijk werd eenvoudigweg 

van de ledenlijst geschrapt, zonder dat er in Genève veel protesten te horen waren. 

De Nederlandse regering wilde uiteraard helemaal niet dat de Volkenbond voor de 

Oostenrijkse onafhankelijkheid in de bres zou springen. Colijn was er naar eigen 

zeggen al sinds jaar en dag van overtuigd geweest dat de Anschluß in wezen onver

mijdelijk was. De minister-president ging er ook na maart 1938 nog van uit dat 

niemand in Europa echt oorlog wilde, maar dat een incident tot oorlog zou kunnen 

leiden.95 De gebeurtenissen van maart vormden voor Colijn alleen maar een beves

tiging dat de appeasement-politiek de juiste was. Tegen Fuller zei hij dat men realis

tisch moest zijn: er waren nu eenmaal dictatoriaal geregeerde staten in Europa, of 

men dit nu aangenaam vond of niet. Verder zei Colijn dat hij voor de eerstkomende 

twee jaren geen oorlog verwachtte. Hij hoopte dat de komende gesprekken tussen 

Groot-Brittannië en Italië tot een verzwakking van de As zouden leiden; zou dit 

gebeuren, dan zou Duitsland nog minder geneigd zijn zich in een oorlog te storten. 

Colijn herhaalde dat Japan zou toeslaan op het moment waarop de Europese staten 

het met elkaar aan de stok hadden. Chamberlain was dan ook wel gedwongen toe

nadering tot Italië te zoeken.90 

Na de Anschluß nam ook in Nederland de angst voor oorlog toe. Colijn bleef in 

het openbaar beweren dat het land geen direct gevaar liep.97 De vraag is echter of 

Colijn werkelijk geloofde dat Nederland gespaard zou blijven voor het dreigende 

oorlogsgeweld. Eind maart 1938 deed hij tijdens een gesprek met Montgomery een 

uitspraak die gezien zijn voorafgaande optimistische verklaringen nogal opmerke

lijk was. Colijn zei tegen de Britse gezant dat discussies zoals die over de doortocht-

plicht eigenlijk een academisch karakter droegen, daar Duitsland in geval van een 

oorlog met de Westerse mogendheden de neutraliteit van Nederland toch niet zou 

respecteren. Volgens Colijn was de situatie van 1938 heel anders dan die van 1914; 

vandaar dat hij zijn best deed Nederland op allerlei eventualiteiten voor te berei

den.98 

Rutgers had in de Commissie van Achtentwintig het Nederlandse standpunt aan

gaande Artikel 16 duidelijk verwoord. Desondanks was de opvatting die door Neder

land en de Scandinavische staten werd gehuldigd, namelijk dat zij wel het recht 

maar niet langer de plicht hadden deel te nemen aan economische sancties, nog 

niet officieel door Genève erkend. Juridisch gezien was de positie van deze staten 
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dus nog steeds onzeker. In de praktijk echter was duidelijk dat Nederland niet mee 

zou doen aan een eventuele actie van de Volkenbond tegen Duitsland. Vermoedelijk 

doelde Colijn daar op toen hij eind januari 1938 in een interview met Randolph 

Churchill, dat verscheen in de Evening Standard, verklaarde dat Nederland een 

politiek van neutraliteit voerde ." In december 1937, kort na het uittreden van Italië 

uit de Volkenbond, zei Colijn in een vraaggesprek met de Agence Economique et 

Financière, dat men de hoop dat de collectieve veiligheid nog kon worden gered 

geheel moest laten varen.100 Woorden van gelijke strekking sprak Colijn in april 

1938 tijdens een vraaggesprek met de journalist Kees van Hoek, die onder andere 

voor het Amerikaanse blad The Christian Science Monitor werkte. Volgens de minis

ter-president was de collectieve veiligheid voorlopig 'as dead as mutton'. Wel was 

hij er voorstander van dat de Volkenbond als een soort internationale politieke 

jaarbeurs zou worden gehandhaafd.101 

De oude critici van de Volkenbondspolitiek van De Graeff, zoals Van Nispen tot 

Sevenaer en De Savornin Lohman, waren min of meer tevreden over het beleid dat 

Nederland sinds de zomer van 1936 voerde. Toch geloofden zij dat Nederland en 

de andere kleine landen eigenlijk een einde zouden moeten maken aan het laatste 

restje onzekerheid, door tegenover de Volkenbond te verklaren dat zij helemaal 

geen sancties meer zouden toepassen. Volgens De Savornin Lohman was Neder

land zolang Artikel 16 nog bestond eigenlijk maar een 'halve neutrale staat'. Zou 

Nederland de doortocht van troepen van de Volkenbond toestaan, dan zou het in 

een oorlog kunnen worden betrokken ten behoeve van Oostenrijk of Tsjechoslowa-

kije. De voorstanders van een 'integrale Volkenbond' moesten zich maar eens afvra

gen of zij bereid waren 'onze Hollandsche jongens'op te offeren ten bate van deze 

landen, zo zei De Savornin Lohman in maart 1938 in de Eerste Kamer.102 Rutgers 

meende overigens dat De Savornin Lohman het gevaar van Artikel 16 enigszins 

overschatte; in werkelijkheid hadden de sanctieverplichtingen opgehouden te be

staan. In februari 1938 schreef hij aan De Savornin Lohman: 'De gevaren, die ons 

bedreigen, zie ik, véél meer dan in art. 16, in dringende strategische overwegingen, 

waardoor oorlogvoerenden zich genoopt zouden achten ons in een oorlog te betrek

ken."03 Wel zouden de sancties een voorwendsel kunnen vormen Nederland te 

dwingen aan een West-Europese oorlog mee te doen. Vandaar dat het nuttig bleef 

te onderstrepen dat Nederland zich niet meer aan Artikel 16 gebonden achtte. 

Aan de linkerzijde van het politieke spectrum gingen er nog altijd stemmen op 

de Volkenbond te versterken. Tijdens de debatten in de Eerste Kamer van begin 

maart 1938 raadde Vorrink Colijn aan zich alvast voor te bereiden op een 'vertrou

welijk gesprek' op Berchtesgaden. Vorrink achtte het Nederlandse beleid ten aan

zien van de Volkenbond ronduit defaitistisch. Hij waarschuwde de regering niet 

terug te vallen in neutralisme en speculatie op de naijver tussen de grote mogend

heden. Zou zij dit wel doen, dan zou Nederland ieder recht op bescherming van de 

Volkenbond verspelen. In tegenstelling tot De Savornin Lohman was Vorrink wél 

bereid offers te brengen ten bate van een doeltreffende collectieve veiligheid. Vor

rink suggereerde dat Colijn diep in zijn hart ook wel wist waar voor Nederland de 
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gevaren lagen. Tijdens het vraaggesprek met de jonge Churchill had de minister

president immers over de Britse herbewapening gezegd: 'It is the best hope we 

have for European and world peace'. Vorrink ging ervan uit dat Colijn niet hetzelfde 

zou willen verklaren over de herbewapening van Duitsland en Italië.104 

Veel linkse politici geloofden nog steeds dat de Volkenbond een rol zou kunnen 

spelen bij de handhaving van de vrede in Europa. Albarda was het niet eens met 

sommige van zijn partijgenoten dat de Volkenbond tot een verbond tegen Duitsland 

en Italië moest worden omgevormd. Wel zou er volgens hem een conferentie moe

ten worden georganiseerd, tijdens welke de belangrijkste internationale vraagstuk

ken zouden moeten worden besproken. Albarda was van mening dat de leden van 

de Oslo-groep, met een beroep op Artikel n , het initiatief tot het organiseren van 

een dergelijke conferentie zouden moeten nemen. 'Wij zien door Artikel n van het 

Volkenbondsverdrag de weg, welke nu in het belang van de vrede kan worden be

treden, duidelijk aangewezen', zo heette het in een brief die de besturen van de 

SDAP en het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen op 24 maart 1938 aan 

het adres van de regering richtten.105 

Men kan zich afvragen wat Albarda c.s. eigenlijk verwachtten van een internatio

nale conferentie onder de auspiciën van de Volkenbond. Deze vraag is des te pran

gender aangezien Albarda de mogelijkheid niet leek uit te sluiten, dat ook de staten 

die de Volkenbond inmiddels hadden verlaten aan een dergelijke conferentie zou

den deelnemen. Een internationale conferentie waarbij ook Duitsland en Italië 

zouden zijn betrokken had echter gemakkelijk in een 'München' avant la lettre 

kunnen ontaarden. Overigens had Colijn Albarda al eerder laten weten dat de rege

ring niet bereid was internationale initiatieven te nemen. Daar waren verschillende 

redenen voor. In de eerste plaats deed Groot-Brittannië volgens Colijn zijn uiterste 

best tot overeenstemming met Italië te komen; de kans was groot dat dit zou luk

ken. Verder leek een initiatief van de kleine staten niet opportuun omdat Duitsland 

bijzonder prikkelbaar was. Colijn meende tevens dat de regering vanTsjechoslowa-

kije zijn best deed 'aan rechtmatige grieven der Sudetendeutschen' tegemoet te 

komen. Ook geloofde hij dat Groot-Brittannië en Frankrijk er goed aan deden te 

voorkomen dat de Volkenbond bij internationale geschillen betrokken zou raken. 

Het zou zeker niet de instemming van beide landen hebben 'wanneer men nu 

Genève midden in den maalstroom wierp'. 'Waar nu juist eenige ontspanning 

begint in te treden ben ik van meening, dat wij beter doen om op het oogenblik 

maar opzij van den weg te blijven staan', schreef Colijn aan Albarda.106 

In april 1938 stuurde Zwitserland een memorandum aan het Secretariaat, waar

in het land de wens uitsprak naar de oude, absolute neutraliteit terug te keren.107 

Op 14 mei zou de Raad verklaren dat de neutraliteit van Zwitserland in overeen

stemmingwas met het Volkenbondsverdrag, dit gezien de bijzondere positie die het 

land altijd in het Europese statenstelsel had ingenomen. Dit hield in dat Zwitser

land niet alleen ontslagen was van iedere verplichting aan sancties deel te nemen, 

maar zelfs niet meer het recht had dit te doen. Patijn wilde het Zwitserse voorbeeld 

niet volgen. Nederland hield vast aan de opvatting dat het van geval tot geval zou 
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beslissen of het deel zou nemen aan sancties.'08 In maart 1938 zei Parijn in de 

Eerste Kamer dat er geen schijn van twijfel bestond over de Nederlandse positie ten 

aanzien van Artikel 16. Hij zag geen reden voor een nieuwe officiële interpretatie 

van de portee van het artikel. Hoe minder men te Genève hierover zou spreken, des 

te beter dit was voor de algemene verhoudingen, aldus de minister. In tegenstelling 

tot De Graeff was Parijn zo realistisch te erkennen dat er niet de minste kans be

stond, dat het schrappen van Artikel 16 voor Italië en Duitsland aanleiding zou 

kunnen vormen naar Genève terug te keren. Overigens ontkende Parijn dat Neder

land zijn toevlucht zocht in neutralisme. Volgens hem voerde het land een zelfstan-

digheidspolitiek, en was het vrij met iedere mogendheid een bondgenootschap aan 

te gaan. Een terugkeer naar de oude neutraliteit was volgens Parijn hoe dan ook 

onmogelijk aangezien Nederland nog steeds gebonden was aan de verplichtingen 

van het Volkenbondsverdrag, behalve die van Artikel 16.'°9 

De opvattingen die Nederland, België, Zwitserland en de Scandinavische staten 

in 1938 ten aanzien van de Volkenbond zouden huldigen, worden door Van Roon 

gekwalificeerd met de term 'nieuw realisme'. Hij meent dat de kleine staten met 

het voeren van een dergelijke politiek een enorme vergissing maakten. 'De kleinere 

landen van West- en Noord-Europa voor wie in die tijd een samenwerking met 

Engeland, de Verenigde Staten en Frankrijk het enige werkelijke alternatief was 

geweest om geen satelliet van het Derde Rijk te worden, waren hard op weg door 

hun neutralistische politiek juist die landen van zich te vervreemden."10 De samen

werking tussen de leden van de Oslo-groep werd volgens Van Roon bemoeilijkt 

door de economische penetratie van Duitsland in deze staten. In Nederland ston

den H.M. Hirschfeld en de leden van de Deutsch-Niederländische Gesellschaft (DNG) 

de intensivering van de samenwerking met de andere leden van de Oslo-groep en 

dus uiteindelijk ook met de grote democratieën, in de weg. Van Roon beschuldigt 

de leden van de DNG zelfs van 'protocollaboratie'."1 

Van Roon uit nogal zware beschuldigingen aan het adres van de Nederlandse 

regering en enkele vooraanstaande Nederlanders. Zijn opvatting dat er een demo

cratisch blok tegen nazi-Duitsland gevormd had kunnen worden indien Nederland 

en de andere leden van de Oslo-groep trouw zouden zijn gebleven aan hun Volken

bondsverplichtingen, kan de toets der kritiek echter niet doorstaan. In de eerste 

plaats was de band tussen de leden van de Oslo-groep lang niet zo hecht als Van 

Roon het wil voorstellen, getuige onder meer de opportunistische politiek van Zwit

serland. Bovendien was er eind jaren dertig in het geheel geen sprake van een hech

te samenwerking tussen Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten. Het 

voornaamste argument dat men tegen de stelling van Van Roon aan kan voeren, is 

dat de Britse regering in de jaren 1937-1938 nog altijd een appeasement-pohtiek 

voorstond. Voor de Volkenbond was in deze politiek hoegenaamd geen plaats: ook 

de Britse regering was van mening dat de volkerenorganisatie een consultatief 

karakter zou moeten krijgen. Chamberlain verklaarde in februari 1938 dat de Vol

kenbond als collectieve veiligheidsorganisatie had gefaald: '(...) we must not try to 

delude ourselves, and still more, we must not try to delude small weak nations, into 
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thinking that they will be protected by the League against aggression and act ac

cordingly, when we know that nothing of the kind can be expected."12 Weliswaar 

stond niet iedereen in Groot-Brittannië achter de politiek van Chamberlain. Labour 

bijvoorbeeld pleitte voor versterking van de Volkenbond als middel om het Duitse 

gevaar te bezweren, een pleidooi dat door Churchill werd ondersteund. Het doel 

van Churchill was uiteraard het creëren van een alliantie tegen Duitsland. Hij 

meende echter dat hij de voorstanders van de Volkenbond alleen maar achter zich 

zou kunnen krijgen indien hij lippendienst aan hun idealen bewees. Churchill 

beschuldigde de kleine staten er inderdaad van dat zij met hun 'nieuwe realisme' 

het prestige van de Volkenbond aantastten. De geachte afgevaardigde van het kies

district Epping was eind jaren dertig echter een roepende in de woestijn.1'3 

In tegenstelling tot de Britse regering stoorde Parijs zich wel aan 'nieuwe realis

me' van de kleine staten. Frankrijk wilde ook niet dat de overige leden van de Oslo-

groep dezelfde status zouden krijgen als Zwitserland."4 Het standpunt van Frank

rijk was echter niet van doorslaggevend belang, aangezien dat land allang geen 

leidende rol meer in de Volkenbond speelde. Bovendien namen ook de meeste van 

de vroegere bondgenoten van Frankrijk afstand van de volkerenorganisatie. Men 

kan dus nauwelijks beweren dat de leden van de Oslo-groep door hun standpunten 

ten aanzien van Artikel 16 hun eigen veiligheid in gevaar brachten. Uiteraard kon 

het 'nieuwe realisme' van de kleine staten in Duitsland en Italië wel op instemming 

rekenen. Zo meldde het Nederlandse gezantschap in Rome, dat de opmerkingen 

die Rutgers in de Commissie van Achtentwintig had gemaakt, door de Italiaanse 

pers 'met bijzondere voldoening' werden vermeld."5 

De verklaring van Kopenhagen 

In de zomer van 1938 werden Nederland, België, Luxemburg en Zwitserland door 

de Scandinavische staten uitgenodigd deel te nemen aan overleg dat in juli in Ko

penhagen zou plaatsvinden. Zwitserland weigerde; nu het de verklaring van de 

grote mogendheden op zak had dat het voortaan niet meer aan sancties hoefde deel 

te nemen, wilde het land zich blijkbaar van de andere kleine staten distantiëren. 

Patijn reisde, vergezeld van zijn echtgenote, wel naar de Deense hoofdstad af. 

Tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Kopenha

gen kwamen er verschillende kwesties aan de orde. Zo werd er gesproken over 

algemene politieke situatie in Europa, het ontwapeningsvraagstuk, de vluchtelin-

genkwestie en de commerciële belangen die de kleine staten in het door burgeroor

log verscheurde Spanje hadden. Het belangrijkste onderwerp dat in Kopenhagen 

aan de orde kwam was natuurlijk de houding van de kleine mogendheden ten aan

zien van Artikel 16. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Sandler deelde 

mee dat de Duitse gezant in Stockholm hem een memorandum had overhandigd, 

waarin de Duitse regering vaststelde dat de enige mogelijkheid voor de kleine sta-
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ten zich buiten conflicten te houden, gelegen was in het opzeggen van de verplich

tingen van Artikel 16. Verder was Avenol, de secretaris-generaal van de Volkenbond, 

er voorstander van dat alle leden van de Volkenbond zouden verklaren de verplich

tingen van Artikel 16 voortaan als facultatief op te vatten. Hij had er bij Sandler op 

aangedrongen dat de kleine staten het initiatief voor een dergelijke algemene ver

klaring zouden nemen. 

Patijn achtte het onmogelijk en ook niet nodig Artikel 16 helemaal te schrappen, 

tenzij men hierdoor weggelopen of niet toegetreden staten ertoe zou kunnen bren

gen (weer) lid van de Volkenbond te worden. Dit leek voorlopig echter uitgesloten. 

Het zou volgens Patijn ook onmogelijk zijn de Volkenbond een officiële verklaring 

te ontlokken dat Artikel 16 een facultatief karakter had. Hij wilde dan ook volstaan 

met een eenzijdige in de Volkenbond af te leggen verklaring, dat de kleine staten 

zich geheel vrij achtten al dan niet tot de toepassing van sancties te besluiten. Wel 

wilde hij van tevoren laten uitzoeken hoe Frankrijk en Groot-Brittannië op een 

dergelijk standpunt zouden reageren. Verder stelde Patijn voor dat de kleine staten 

een beroep op Duitsland enTsjechoslowakije zouden doen om tot een vreedzame 

oplossing van de Sudetenkwestie te komen. De minister verwachtte geen wonderen 

van een dergelijk initiatief, maar meende dat het in het bijzonder op deTsjechische 

regering enige invloed 'ten goede' zou kunnen uitoefenen (blijkbaar geloofde hij 

dat de houding van Berlijn geen invloed 'ten goede' behoefde)."6 De andere minis

ters wezen dit nogal wereldvreemde voorstel van de hand. 

Na afloop van de besprekingen in Kopenhagen werd er een perscommuniqué 

gepubliceerd. Volgens de ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland, België, 

Luxemburg, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland hadden de feiten aange

toond, dat het sanctiestelsel van de Volkenbond niet kon functioneren zoals oor

spronkelijk was beoogd. Vandaar dat zij van oordeel waren dat Artikel 16 voor alle 

leden van de Volkenbond een niet bindend karakter had gekregen. De zeven kleine 

staten waren ervan overtuigd dat het in belang van de Volkenbond was dat het recht 

op vrije appreciatie nadrukkelijk zou worden vastgelegd."7 De Verklaring van Ko

penhagen vormde het sluitstuk van een proces dat al in de zomer van 1936 was 

ingezet. Op 1 juli 1936 hadden de voormalige neutrale mogendheden en Finland 

openlijk laten weten dat ze in alle gevallen zelf zouden beslissen of ze deel zouden 

nemen aan sancties. Sindsdien hadden deze staten (met uitzondering van het Re

publikeinse Spanje) zich nog meer gedistantieerd van de verplichtingen van Artikel 

16; zo had Nederland de doortochtplicht verworpen. Met de Verklaring van Kopen

hagen bevestigden Nederland en de vier Scandinavische staten het standpunt dat 

zij twee jaar eerder in Genève hadden ingenomen, terwijl België en Luxemburg 

zich er formeel bij aansloten. De Verklaring van Kopenhagen ging bovendien nog 

een stap verder dan die van 1 juli 1936: de ondertekenaars meenden dat de sancties 

niet alleen voor henzelf, maar ook voor de andere lidstaten van de Volkenbond 

facultatief waren." 

De kleine staten hadden het doel van hun inspanningen, te weten het vergroten 

van de kans dat zij bij geschillen tussen de grote staten afzijdig zouden kunnen 
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blijven, bijna bereikt. Bijna, omdat het maar de vraag was hoe de andere leden van 

de Volkenbond zouden reageren. Groot-Brittannië leek echter niet van zins de klei

ne staten ook maar een strobreed in de weg te leggen. Toen de Zweedse gezant in 

Londen aan Lord Halifax een memorandum voorlegde waarin de standpunten van 

de zeven werden verwoord, reageerde deze positief. Persoonlijk was Halifax er 

voorstander van dat Groot-Brittannië in Genève een algemene verklaring zou on

dertekenen, waarin zou worden vermeld dat de sancties voor alle leden een faculta

tief karakter droegen. " 9 Uiteraard kon Frankrijk minder geestdrift voor de houding 

van de kleine staten opbrengen. De secretaris-generaal van het Franse ministerie 

van Buitenlandse Zaken, Alexis Léger, deelde de Belgische ambassadeur in Parijs, 

Pol Ie Tellier, mee dat indien het collectieve veiligheidsstelsel nog verder verwaterd 

zou worden, dit tot een terugkeer naar de oude evenwichtspolitiek zou leiden. De 

Franse regering vreesde dat de houding van de kleine staten een steun in de rug 

van Duitsland en Italië zou zijn. Bovendien geloofde Parijs dat een verzwakking van 

de Volkenbond een ontmoedigende uitwerking zou hebben op Joegoslavië, Roeme

nië en Polen. Léger liet Le Tellier weten dat de kleine staten zelfde rekening van 

hun politiek zouden moeten betalen: 'C'est à vous-même, petites puissances, que 

vous portez réellement préjudice.'120 Bovendien zouden de grote staten beter in 

staat zijn eventuele agressie te voorkomen of zelfs te beëindigen indien de kleine 

staten hun troepen faciliteiten zouden verlenen. 

De kwestie van de interpretatie van Artikel 16 werd uiteindelijk op de agenda van 

de Algemene Vergadering van 1938 gezet. Desondanks stuurde Nederland slechts 

een kleine delegatie naar Genève. Patijn schreef koningin Wilhelmina: 'Het komt 

mij voor, dat in de tegenwoordige omstandigheden het belang van de Volkenbonds

vergadering niet meer van zoodanige aard is, dat het zenden van een even uitge

breide delegatie als in de vorige jaren gewettigd zou zijn."21 Financiële overwegin

gen speelden ook een rol bij het besluit van Patijn. De delegatie bestond dan ook 

slechts uit de minister zelf, de gezant te Bern A. Loudon (die was tenslotte toch al 

in Zwitserland), François en Clasina Kluyver.122 Patijn was zelf naar Genève gereisd 

met het oog op de discussies rond de sancties; hij wilde de stad ook niet verlaten 

voordat hierover een duidelijke uitspraak was gevallen. 

De negentiende Algemene Vergadering werd uiteraard geheel en al overscha

duwd door de crisis rondTsjechoslowakije. De toch al academische discussies over 

de interpretatie van de sanctiebepalingen leken een groot deel van hun betekenis 

te hebben verloren, aangezien de belangrijkste internationale evenementen van de 

maand september zich overal behalve in Genève afspeelden. Op de openingsdag 

van de vergadering hield Hitler zijn rede op de partijbijeenkomst te Neurenberg; 

de slotdag viel samen met de ondertekening van het Verdrag van München. De 

ontwikkelingen rond de toekomstvan het Sudetenland werden in Genève uiteraard 

nauwlettend gevolgd. Op 18 september schreef Patijn aan Colijn: 'De stemming is 

hier niet erg hoopvol overTschecho-Slowakije. Ik blijf echter weigeren aan te ne

men, dat hierover een Europeesche oorlog uitbreekt."23 

Op 13 september sprak Patijn de Algemene Vergadering toe. In zijn rede vatte 
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de minister de standpunten zoals de Nederlandse regering die de afgelopen twee 

jaar had ontwikkeld, nogmaals samen. Hij herhaalde dat wat de kleine staten betrof 

het aanvaarden van de plicht aan sancties deel te nemen, zou neerkomen op aan

sluiting bij één van de twee zwaarbewapende kampen waarin Europa verdeeld was. 

Tevens liet Patijn weten dat Nederland troepen van de Volkenbond geen doortocht 

zou verlenen indien één van zijn buren tot agressor zou zijn verklaard. Het feit dat 

Nederland zich gedwongen voelde dit negatieve standpunt in te nemen, was vol

gens Patijn te wijten aan de houding van - door hem niet met name genoemde -

andere staten, die vermindering van de bewapening hadden verworpen en weer 

naar de oude evenwichtspolitiek waren teruggekeerd. Het mocht dus ook geen 

verbazing wekken dat Nederland eveneens terugkeerde naar zijn traditionele zelf-

standigheidspolitiek, waarmee het volgens Patijn in het belang van heel Europa 

handelde. De minister meende weliswaar dat Nederland alle belang had bij collec

tieve veiligheid, maar nu deze niet bestond, zou het voor het land dwaasheid zijn 

zich in geval van een conflict aan de zijde van één van de omringende grote mo

gendheden te scharen. Nederland was volgens Patijn echter bereid terug te keren 

naar het stelsel van de collectieve veiligheid wanneer de internationale situatie 

dermate zou zijn verbeterd, dat de vestiging van een werkelijk collectief veiligheids -

stelsel mogelijk zou zijn. Nederland zou zich blijven inzetten voor de Volkenbond 

en hoopte dat deze volkerenorganisatie haar doel ooit zou bereiken, aldus Patijn.124 

De vertegenwoordigers van wat nu wel de Kopenhagen-groep kan worden ge

noemd, legden tijdens de zittingen van de zesde commissie een verklaring af waar

in zij de commissie verzochten akte te nemen van hetgeen zij in hun redevoeringen 

ten overstaan van het plenum over Artikel 16 hadden gezegd. China, Spanje, 

Nieuw-Zeeland en de Sovjet-Unie hielden vast aan de gedachte dat deelname aan 

sancties voor alle staten verplicht zou moeten blijven. Tsjechoslowakije deed niet 

mee aan de debatten rond de sancties, maar het laat zich raden hoe het land over 

de kwestie dacht. Frankrijk nam een bijzondere positie in. Het hield eveneens vast 

aan het verplichtend karakter van Artikel 16, maar erkende dat iedere staat bij het 

uitvoeren van zijn verplichtingen rekening mocht houden met zijn geografische 

positie, zijn economische hulpbronnen en de houding van andere staten. Deze 

Franse concessie kwam echter te laat: negenentwintig van de negenenveertig aan

wezige lidstaten, inclusief Groot-Brittannië, Canada, Zuid-Afrika, Polen en Joego

slavië, legden een verklaring af, waarin aan Artikel 16 een niet-verplichtend karak

ter werd toegeschreven. De zesde commissie stelde uiteindelijk een rapport op dat 

een bijlage bevatte, waarin deze verklaringen zonder commentaar waren opgeno

men. Het rapport zou door het plenum zonder verdere discussie worden aan

vaard.125 Ook Frankrijk legde zich bij het voldongen feit neer. 

Artikel 16 werd niet uit het Volkenbondsverdrag verwijderd, maar voortaan zou 

ieder lid van de Volkenbond zelf mogen beslissen of hij deel zou nemen aan sanc

ties of niet. Artikel 16 had nu officieel een facultatief karakter, wat er bij de interna

tionale omstandigheden van het einde van de jaren dertig op neerkwam dat het 

collectieve veiligheidsstelsel had opgehouden te bestaan.126 De Volkenbond was op 
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politiek gebied definitief gereduceerd tot een internationale praatclub. Voor Neder

land en België was het laatste obstakel een politiek van 'volstrekte zelfstandigheid 

en onzijdigheid' te voeren opgeheven, al bleven zij gebonden aan de plicht tot over

leg met andere staten in geval van een internationale crisis. De gebeurtenissen van 

de zomer en vroege herfst van 1938 vormden dus eerder dan de verklaring van 1 juli 

1936 een keerpunt in de Nederlandse buitenlandse politiek. 

De definitieve deconfiture van de Volkenbond trok in Nederland weinig belangstel

ling, aangezien zij samenviel met de feestvreugde die was losgebarsten na het Ver

drag van München. De 'redders van de vrede' werden vanuit Nederland overladen 

met kunstvoorwerpen, kazen en bloembollen.127 Johan Winkler, de adjunct-hoofd

redacteur van de socialistische krant Het Volk, was opgelucht over het feit dat het 

Duitse volk blijkbaar ook geen oorlog wilde. Alle ellende was volgens hem te wijten 

aan het Verdrag van Versailles: zonder dit verdrag was er geen Hitler, geenTsjecho-

slowakije en geen Sudeten-probleem geweest. Winkler stelde zich geheel en al ach

ter de appeasers op. Men mocht de vredesregeling van 1919 niet als zaligmakend en 

eeuwigdurend verdedigen; er moest juist worden nagegaan in hoeverre de Duitse 

eisen billijk waren. Er zou een nieuwe wereldorde tot stand moeten komen waarin 

het onderscheid tussen de haves en de have-nots definitief zou zijn opgeheven. Tij

dens een rede voor de VEV zei De Geer over 'München': 'Verderf het niet, er ligt 

een zegen in'. Iedereen 'met wie God ons in deze wereld heeft saamgebracht en 

over wie Hij Zijn zon doet opgaan', hoorde volgens hem een plaats vinden in de 

georganiseerde internationale samenleving; de naam 'Volkenbond' gaf hij overi

gens gaarne cadeau. ' Laat ons dankbaar waardeeren wat pacifisten als Chamberlain 

en anderen, buiten den Volkenbond om, in dit hachelijk tijdsgewricht tot redding 

van den vrede doen,' aldus de man die een jaar later tot het hoge ambt van 

minister-president zou worden geroepen.12 

De anti-appeasers waren uiteraard diep geschokt door de gebeurtenissen van 

München. Vorrink zei op dezelfde bijeenkomst van de VEV waarop De Geer had 

gesproken, dat 'München' een schadelijk en vernederend verraad aan een medelid 

van de Volkenbond was, of zoals prof. Verzijl het had uitgedrukt: 'een collectieve 

internationale misdaad'. 'Het dood-verklaren, het buitenwerking-stellen, het facul

tatief stellen der collectieve veiligheid is hét grote politieke succes van de totalitaire 

staten, ' aldus Vorrink. Nu de sancties uit het statuut waren weggeïnterpreteerd, was 

de ruggegraat van de Volkenbond gebroken; de weg was nu vrij voor de brutale 

machtspolitiek van de gepantserde vuist. Volgens Vorrink hadden ook de kleine 

staten schuld aan de gang van zaken; zij hadden door hun houding het streven van 

de vier groten bevorderd de zaken onderling en buiten de Volkenbond om te rege

len. De kleine staten hadden nu niet langer het recht een beroep te doen op het 

Volkenbondsverdrag.'29 

Nederland had zich tijdens de crisis rond het Sudetenland afzijdig gehouden. De 

lichtingen '32 en '34, die voor herhalingsoefeningen waren opgekomen, werden 

onder de wapens gehouden; tot de door koningin Wilhelmina en generaal Reynders 
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gewenste voormobilisatie had Colijn echter niet willen besluiten.'30 Na afloop van 

de crisis toonde ook de minister-president zich opgelucht. MetTsjechoslowakije 

had hij nooit veel opgehad. Al in maart 1938 had Colijn tegen Montgomery gezegd 

dat de bevolking van dat land voor slechts drieënveertig procent uit etnische 

Tsjechen bestond (nota bene: volgens een volkstelling uit 1930 waren van de 

14.730.000 inwoners vanTsjechoslowakije er ongeveer 7.447.000 van Tsjechische 

afkomst).'3' Het was volgens Colijn hoe dan ook een fout geweestTsjechoslowakije 

in het leven te roepen. Juist de Habsburgse monarchie had de afgelopen tweehon

derd jaar de Pruisische agressie weten te bedwingen. Deze barrière was in 1919 

geslecht en er was een 'kunstmatige staat' geschapen. Het jaar 1919 was voor Colijn 

dan ook 'the origin of all the evils that have befallen us'. 

Op 19 September zei Colijn tegen Fuller dat hij geen oorlog verwachtte; Frank

rijk en Groot-Brittannië zouden immers niet bereid zijn voor Tsjechoslowakije te 

vechten. Ook schreef Colijn aan - nota bene - Winston Churchill dat hij grote 

bewondering had voor de 'moral courage' van Chamberlain. Een Duitse aanval op 

Nederland leek hem niet waarschijnlijk: Nederland was voor achtennegentig pro

cent veilig. Hitler zou wel zo verstandig zijn in te zien dat een oorlog tot zijn eigen 

ondergang zou leiden. Een dag na de ondertekening van het Verdrag van München 

schreef Colijn aanTjarda van Starkenborgh Stachouwer, dat het resultaat van de 

conferentie geheel strookte met de voorspelling die hij een paar weken eerder had 

gedaan. Hij had nooit geloofd aan oorlog in het westen, maar hij was er nog lang 

niet van overtuigd dat alle gevaren voorbij waren. 'Eén voordeel valt voor ons te 

boeken en dat is, dat Engeland en Frankrijk thans voorloopig wat meer aandacht 

zullen schenken aan het Oosten."32 

Naar de afgrond, 1938-1940 

De conferentie van München betekende eigenlijk een terugkeer naar de vooroorlog

se praktijk dat de grote mogendheden gezamenlijk beslissingen namen over het lot 

van kleine staten, zonder deze te consulteren. Twee leden van de Volkenbond had

den, in samenwerking met twee voormalige lidstaten waarvan de één het Volken

bondsverdrag en de ander de vredesverdragen had geschonden, een regeling tot 

stand gebracht die tot een aantasting van de territoriale integriteit van een derde 

lidstaat had geleid. Twee andere leden van de Volkenbond (Polen en Hongarije) 

hadden ook een deel van de buit opgeëist. 

In het laatste vredesjaar zou de onttakeling van de Volkenbond zich gestaag 

voortzetten; zo zegden Chili, Venezuela, Peru, Hongarije, Albanië en het Spanje 

van Franco hun lidmaatschap op. In het buitenlands beleid van Nederland speelde 

de Volkenbond geen rol van betekenis meer. Op de sociaal-democraten na pleitte 

niemand nog voor een versterking van de Volkenbond. Veel waarnemers zagen de 

volkerenorganisatie eerder als een gevaar dan als een mogelijke waarborg voor de 
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vrede. De jeremiades over de 'geest van Clemenceau' die na 1920 zou zijn voortge

leefd bleven aanhouden. Velen hielden vol dat de 'verzadigde mogendheden' deels 

verantwoordelijk waren voor de internationale ellende, omdat zij hun beloften aan 

de vroegere Centralen niet waren nagekomen.'33 

In de loop van 1939 nam de vrees voor een Duitse aanval op Nederland met de 

dag toe. Nederland hield desondanks vast aan wat Patijn als een 'zelfstandigheids-

politiek' kwalificeerde. Deze zelfstandigheidspolitiek hield in dat Nederland een 

voorzichtig buitenlands beleid voerde en de indruk vermeed dat het zich met Groot-

Brittannië en Frankrijk associeerde. In geval van een oorlog tussen de grote mo

gendheden zou Nederland neutraal blijven, in de hoop dat het door Duitsland met 

rust zou worden gelaten. De Nederlandse beleidsmakers gingen ervan uit dat, in

dien Duitsland toch tot een schending van de Nederlandse neutraliteit zou over

gaan, de Britten wel gedwongen zouden zijn voor de onafhankelijkheid van Neder

land in de bres te springen. Zoals eerder vermeld was de verwachting dat Neder

land in geval van een Duitse aanval op Britse hulp zou kunnen rekenen op zichzelf 

niet ongegrond. De Britse regering was inderdaad van mening was dat Nederland 

een dusdanig groot strategisch belang in de schaal legde, dat Groot-Brittannië een 

Duitse aanval op dat land als een bedreiging voor zijn eigen veiligheid diende te 

beschouwen.'34 Groot-Brittannië was echter pas na de Duitse inval inTsjechoslowa-

kije van maart 1939 bereid openlijk verplichtingen op het continent aan te gaan. 

Nederland ontving dus geen formele Britse bijstandsgarantie. Daar werd van Ne

derlandse zijde echter ook niet om gevraagd, hetgeen begrijpelijk is als men be

denkt dat de regering ervan uitging dat er al een stilzwijgende alliantie met Groot-

Brittannië bestond. Wel scheen Patijn enige interesse te hebben voor het sluiten 

van niet-aanvalsverdragen met Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland.'35 

Als reactie op de toenemende oorlogsdreiging namen sommige vooraanstaande 

Nederlanders hun toevlucht tot de zogeheten morele herbewapening. Zoals gezegd 

werd Patijn lid van de Oxford-groep. De minister scheen de morele herbewapening 

als een soort alternatief voor het geloof in de Volkenbond te beschouwen.'36 In de 

Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag voor de begroting van Buitenland

se Zaken van 1939 liet Patijn zich, misschien onder de invloed van de opvattingen 

van Buchman, in hardere bewoordingen over de Volkenbond uit dan hij voorheen 

had gedaan. Het vasthouden aan de 'zogenaamde' collectieve veiligheid zou beteke

nen dat men Europa in twee kampen verdeelde, hetgeen geen christelijke gedachte 

was. Patijn was het eens met de kamerleden die hadden gezegd dat de schuld voor 

het ontbreken van een internationale rechtsorde niet alleen bij de dictatoriale staten 

lag. Verder meende Patijn dat indien de leden van de Volkenbond tijdens de crisis 

rondTsjechoslowakije tot het toepassen van de principes van het Volkenbondsver

drag zouden zijn overgegaan, Europa in 'naamloze ellende' zou zijn gestort. 'Door 

het vasthouden aan den waan van een collectieve zekerheid, die men onder geheel 

ander omstandigheden in 1919 meende tot stand te brengen zou misschien aan de 

letter van een verdrag, maar zeker niet aan God's wet worden gehoorzaamd.' Het 

was niet de schuld van de leden van de Oslo-groep, die in 1920 zonder aarzelen de 
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verplichtingen van het Volkenbondsverdrag hadden aanvaard, dat de aard van deze 

verplichtingen in de loop der jaren dermate was veranderd, dat zij wel gedwongen 

waren terug te keren tot een politiek van zelfstandigheid, aldus de minister.'37 

Tijdens de kamerdebatten over de begroting van 1939, die plaatsvonden in de 

laatste week van november 1938, spraken de meeste kamerleden hun tevredenheid 

uit over het behoud van de vrede. Eén van de weinige dissonanten werd geleverd 

door de sociaal-democraat jhr. Marinus van der Goes van Naters, die vond dat Ne

derland zijn aandeel had in de collectieve schuld aan 'München'. Een gezamenlijk 

standpunt van de kleine staten had de publieke opinie in Frankrijk, Groot-Brittan-

nië en de Verenigde Staten kunnen beïnvloeden. Patijn had in Genève publiekelijk 

gezegd dat Nederland zich niet tegen een aanvaller zou keren. 'Een dergelijke ver

klaring toen, had de werking van een invitatie,' aldus Van der Goes van Naters.'38 

De andere kamerleden waren het echter eens met de opvatting van Patijn dat toena

dering tussen de grote mogendheden noodzakelijk was. Volgens De Geer was de 

Volkenbond juist bedoeld om tegenstellingen te overbruggen. Wie zo sprak als 

Patijn in Genève had gesproken kon als een vriend van de Volkenbond worden 

beschouwd. De Geer voerde de onnozelheid ten top toen hij beweerde dat de kans 

groot was, dat het 'overschot' van Tsjechoslowakije toch nog een vreedzame en 

gelukkige toekomst tegemoet ging. De 'innige economische samenwerking' tussen 

Duitsland en de staten van Oost-Europa viel volgens hem toe te juichen, want de 

economische versplintering was één van de meest treurige gevolgen van de vredes

verdragen. Verder zou het lot van de joden bij het uitbreken van een oorlog nog 

erger zijn geworden dan het nu al was, aldus De Geer, die sprak op een moment 

waarop de gebeurtenissen van de nacht van 9 op 10 november nog vers in het ge

heugen hadden moeten liggen.'39 

Nederland behoorde tot de landen die nog wel belang hechtten aan het technische 

werk van de Volkenbond. In de loop van 1939 waren er aanwijzingen dat de Ver

enigde Staten bereid waren aan de 'niet-politieke' werkzaamheden van de Volken

bond mee te werken. In mei 1939 besloot de Raad tot de oprichting van een com

missie onder leiding van de Australiër Stanley Bruce. Deze commissie moest bestu

deren hoe de samenwerking op sociaal-economisch gebied tussen de leden van de 

Volkenbond en de staten die geen lid van deze organisatie waren, het beste georga

niseerd kon worden.'40 

Op 1 september 1939, nog voordat de Volkenbond zich over de renovatie van de 

sociaal-economische vleugel van het Volkenbondsgebouw had kunnen uitspreken, 

vielen Duitse troepen Polen binnen. Groot-Brittannië en Frankrijk, die in maart 

1939 hadden verklaard dat zij de Poolse onafhankelijkheid zouden garanderen, 

eisten dat Duitsland zijn troepen onmiddellijk uit Polen zou terugtrekken. Berlijn 

weigerde deze eis in te willigen, hetgeen er op 3 september toe leidde dat de Britse 

en Franse regeringen Duitsland de oorlog verklaarden. Hiermee was de Tweede 

Wereldoorlog een feit. Groot-Brittannië en Frankrijk waren echter niet in staat hun 

bondgenoot daadwerkelijk militaire bijstand te verschaffen, en het Poolse leger 
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bleek niet bij machte de Duitse stoomwals zonder hulp te keren. Op 27 augustus 

hadden Duitsland en de Sovjet-Unie hun beruchte M olotov-Ribben trop Verdrag 

gesloten, dat onder meer voorzag in de opdeling van Polen. Op 17 september, toen 

Duitsland het westelijke deel van Polen nagenoeg had veroverd, overschreden Rus

sische troepen de Pools-Russische grens.141 

De twintigste Algemene Vergadering had in september 1939 moeten beginnen. 

De Britse regering liet enkele dagen na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 

al weten dat zij geen delegatie naar Genève zou sturen. Eind oktober schreef de 

nieuwe Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Van Kleffens, aan Avenol 

dat ook hij het bijeenroepen van de Algemene Vergadering onder de gegeven om

standigheden niet opportuun achtte. De Nederlandse regering meende dat de 

Sovjet-Unie zich tegen de deelname van Polen aan de vergadering zou verzetten. 

Zouden de Polen echter worden geweerd, dan zou dit van grote invloed kunnen 

zijn op de houding van veel Zuid-Amerikaanse staten.'42 Nederland nam daarom 

zijn toevlucht tot een juridische slimmigheid. De negentiende Algemene Vergade

ring was nooit officieel afgesloten. Van Kleffens stelde voor dat de vierde commis

sie, het orgaan van de vergadering dat zich bezighield met het budget en met admi

nistratieve zaken, bijeen zou worden geroepen. Deze commissie zou vervolgens een 

ontwerp-budget moeten opstellen waarover de staten schriftelijk zouden kunnen 

stemmen. Deze noodgreep zou ertoe moeten leiden dat de Volkenbond, ondanks 

de oorlog, een budget behield waarover op reguliere wijze gestemd was. Het voor

stel alleen de vierde commissie bijeen te roepen werd in samenwerking met Zwe

den bij Avenol ingediend. Op 4 december kwam deze commissie inderdaad bijeen. 

De Nederlandse vertegenwoordiger, de zaakgelastigde in Bern jhr.H.P.J.Bosch van 

Drakestein, had van Van Kleffens de opdracht gekregen zich op de achtergrond te 

houden.143 
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De Nederlandse opzet de Algemene Vergadering niet bijeen te roepen werd 

doorkruist door de Russische aanval op Finland, die begon op 30 november 1939; 

overigens werd hierdoor één van de Nederlandse bezwaren tegen het bijeenroepen 

van de vergadering - de vrees voor de reactie van de Sovjet-Unie - weggenomen. 

Op 3 december deed Finland, ondertekenaar van de verklaringen van Genève en 

Kopenhagen, een beroep op de Artikelen 11 en 15 van het Volkenbondsverdrag. De 

Finse regering verzocht de Algemene Vergadering bijeen te roepen. De Finnen 

waren uiteraard niet zo onnozel te geloven dat de Volkenbond in staat zou zijn tot 

het leveren van daadwerkelijke militaire of economische bijstand; waar het hen om 

ging was het verwerven van morele steun.'44 Het bijeenroepen van de twintigste 

Algemene Vergadering betekende dat oude tijden weer een beetje herleefden. De 

Volkenbond stond opnieuw in het volle licht van de belangstelling, vooral omdat 

er 'van het Westelijk front geen nieuws' was. De volkerenorganisatie kreeg een 

laatste kans zich op politiek gebied te bewijzen. 

Nederland en Zweden waren niet gelukkig met het verzoek van Finland de Alge

mene Vergadering bijeen te roepen, hetgeen overigens nog maar eens aantoont hoe 

relatief de waarde van de Oslo-samenwerking was. De Nederlandse delegatie be

stond slechts uit G.W. baron de Vos van Steenwijk, de gezant te Peking, die werd 

gesecondeerd door François. Op Nederlands initiatief hadden de delegaties van 

Nederland, België, Luxemburg, Zweden en Denemarken vóór het begin van de 

bijeenkomst een verklaring opgesteld, die behelsde dat genoemde staten niet bereid 

waren over andere zaken dan de Finse kwestie te spreken. Nederland had geen 

bezwaar tegen hulpverlening aan Finland, mits deze op individuele en niet op col

lectieve basis zou plaatsvinden. De regering wilde zelf geen hulp aan Finland ge

ven, dit met het oog op Duitsland. Wel kreeg het particuliere initiatief alle mede

werking. De Nederlandse bijdrage aan de hulpverlening aan Finland bestond uit 

het sturen van een ambulance en het beschikbaar stellen van een bedrag van hon

derdduizend gulden.'45 

De Algemene Vergadering concludeerde dat de handelingen van de Sovjet-Unie 

onverenigbaar waren met de verplichtingen van het Volkenbondsverdrag. Op 14 

december aanvaardden zeven van de veertien leden van de Raad (vier staten onthiel

den zich, drie stemden niet mee) een resolutie, waarin viel te lezen dat de Sovjet-

Unie zich door haar aanval op Finland buiten de Volkenbond had geplaatst. Hieruit 

volgde dat de Sovjet-Unie geen lid meer van de Volkenbond was. Het was de eerste, 

en tevens laatste maal in de geschiedenis van de Volkenbond, dat een lidstaat uit 

de volkerenorganisatie werd gezet.'46 De uitstoting van de Sovjet-Unie uit de Vol

kenbond was een nogal surrealistische gebeurtenis. De Sovjets hadden weliswaar 

het statuut van de Volkenbond geschonden, maar zij deden dit op een moment 

waarop de volkerenorganisatie op politiek gebied al jaren vleugellam was. Boven

dien hadden Italië en Japan, die zich evenals de Sovjet-Unie aan agressie jegens een 

ander lid van de Volkenbond hadden bezondigd, hun lidmaatschap zelf opgezegd. 

Dit laatste geldt ook voor Duitsland, dat het Verdrag van Versailles herhaaldelijk had 

geschonden. Desondanks hadden vele lidstaten - inclusief Nederland - hemel en 



aarde willen bewegen om Duitsland, Japan en Italië' terug naar Genève te lokken. 

De Fins-Russische kwestie verwerd helemaal tot een tragikomedie toen Avenol zijn 

verzoek het slachtoffer van de Russische agressie steun te verlenen ook richtte aan 

Haile Selassie, de Ethiopische keizer in ballingschap. In feite had de Volkenbond 

met zijn besluit de Sovjet-Unie uit de volkerenorganisatie te zetten zelfmoord ge

pleegd. Toen de Geallieerden tijdens deTweede Wereldoorlog overleg pleegden over 

de toekomstvan de internationale samenwerking, maakten de Sovjets duidelijk dat 

zij niet opnieuw tot de Volkenbond wilden toetreden. Vandaar dat het besluit werd 

genomen een nieuwe volkerenorganisatie op te richten. 

De uitzetting van de Sovjet-Unie was grotendeels het gevolg van anti-communis

tische gevoelens. Bovendien wilden vele leden van de Volkenbond hun geweten 

enigszins ontlasten: de Volkenbond trad nu eindelijk wél op tegen agressie, maar 

dit gebeurde op een moment waarop dit voor de meeste lidstaten toch geen kwalij

ke gevolgen meer kon hebben.147 Uiteraard heerste er in Nederland grote tevreden

heid over het besluit van de Volkenbond: Nederland had met de 'principieel afwij

zende houding tegenover de wereldrevolutie' die het in 1934 had ingenomen, ach

teraf toch gelijk gekregen, zo meenden velen. Colijn verkneukelde zich over het be

sluit van de Volkenbond, waarop hij met welhaast kinderlijke blijdschap reageer-

de.'4s 

De twintigste Algemene Vergadering zette niet alleen de Sovjet-Unie uit de Vol

kenbond, maar besloot tevens tot de oprichting van een Centraal Comité ter bestu-

Bijeenkomst in het Vredespaleis van het Organisatiecomité van het Centraal Comité ter bestudering 
van economische en financiële vraagstukken, februari 1940. Links op de voorgrond Joseph Paul-
Boncour. In het midden (met bril) Joseph Avenol, met naast hem Hendrik Colijn (Historisch Docu
mentatiecentrum voor het Nederlandse Protestantisme 1800-heden, Amsterdam). 



dering van economische en financiële vraagstukken. Er werd een kleiner Organisa

tiecomité opgezet dat als kern van het Centraal Comité zou moeten fungeren. Dit 

Organisatiecomité kwam 7 en 8 februari 1940 in het Vredespaleis in Den Haag 

bijeen voor zijn eerste en tevens laatste zitting. Vertegenwoordigd waren Groot-

Brittannië, Frankrijk, Australië, Argentinië, België, Noorwegen, Nederland, Zwit

serland en Turkije. Colijn was op persoonlijke titel voorzitter van het Organisatieco

mité. '49 De voormalige minister-president was al eerder betrokken geweest bij de 

activiteiten van het Centraal Comité. Begin januari 1940 was hij naar Italië gereisd, 

officieel in opdracht van de Volkenbond. De reis van Colijn diende echter ook een 

ander doel. Van Kleffens had hem namelijk gevraagd naar Italië te gaan om met 

Mussolini te praten 'over de mogelijkheid van vredestichting', een gedachte die 

uiteraard geheel paste in de Nederlandse appeasement-ipolitiek. Colijn was lange tijd 

de meest prominente Nederlandse appeaser geweest. Na het uitbreken van de oor

log geloofde hij echter niet meer dat een initiatief zoals door Van Kleffens voorge

steld veel kans van slagen had. Niettemin was Colijn bereid naar Italië te gaan, 

omdat hij wilde weten hoe de Italianen dachten over het verdere verloop van de 

oorlog. Tijdens zijn verblijf in Rome sprak Colijn onder andere met de Italiaanse 

minister van Buitenlandse Zaken graaf Galeazzo Ciano, de schoonzoon van Mus

solini. Colijn deelde Ciano mee dat Nederland zich in geval van een inval met ver

betenheid en met de moed der wanhoop tegen de Duitsers zou verzetten. De reis 

van Colijn was overigens geen succes: Mussolini kreeg hij niet te spreken en veel 

van zijn Italiaanse gesprekspartners waren geïrriteerd omdat hij voortdurend over 

de Volkenbond was begonnen.'50 

Als lid van het Centrale Comité zou Colijn, vergezeld door Pelt, in het voorjaar 

van 1940 ook Parijs, Londen, Genève en Brussel bezoeken. Tijdens een ontmoeting 

met Halifax zei Colijn dat hij zeer veel belang hechtte aan de economische werk

zaamheden van de Volkenbond. Het rapport van het Centraal Comité zou aan de 

toekomstige vredesconferentie moeten worden voorgelegd. Het boek van J.M. 

Keynes, The economie consequences of the peace, zou volgens hem erg nuttig zijn 

geweest als het reeds vóór de Vredesconferentie van Versailles zou zijn geschreven. 

Colijn hoopte dat de Volkenbond een rapport over economische en sociale vraag

stukken op tafel zou kunnen leggen, dat van nut voor de toekomstige vredestichters 

zou kunnen zijn. Hij wilde vermijden dat de fouten die in 1919 waren gemaakt 

zouden worden herhaald. In zijn gesprek met Halifax zei Colijn bovendien dat het 

feit dat de neutrale staten aan de werkzaamheden van het comité deelnamen, hun 

zou laten zien bij welk van de strijdende partijen hun werkelijke belangen lagen. 

Colijn maakte zijn Britse en Franse gesprekspartners wel duidelijk waar zijn eigen 

hart lag, namelijk bij de Geallieerden; er bestond in Groot-Brittannië dan ook grote 

waardering voor deze 'great friend and admirer of England'.'5' 

In de laatste maanden vóór de invasie van Nederland werd de stemming in het land 

niet alleen beheerst door angst, maar ook door ergernis over het feit dat de Neder

landse handel zo zwaar door de oorlogsomstandigheden werd getroffen.Tijdens de 



laatste vooroorlogse begrotingsdebatten in de Tweede Kamer, die deels samenvielen 

met het 'eerste alarm', uitten veel kamerleden opnieuw kritiek op Groot-Brittannië 

en Frankrijk. Deze staten hadden in 1919 het rechtsgebouw opgetrokken op basis 

van wraakzucht en onrecht. Nederland daarentegen had zich altijd keurig gedragen; 

het was niet aan de Nederlanders te wijten dat de Volkenbond op een mislukking 

was uitgelopen. De nationaal-socialist M.M. Rost van Tonningen had zelfs de bruta

liteit de Volkenbond te verwijten, dat de volkerenorganisatie 'het Joodsche volk' had 

verhinderd een tehuis in Palestina te vestigen.'52 Van Kleffens was van mening dat 

de Nederlandse neutraliteit volledig in overeenstemming was met het lidmaatschap 

van de Volkenbond. Hij keerde zich tegen de gedachte dat Nederland de Volken

bond zou moeten verlaten om zijn wil tot onzijdigheid te onderstrepen. Volgens de 

regering moest de Volkenbond met het oog op de toekomst in stand worden gehou

den: het was immers onverstandig oude schoenen weg te gooien voordat men over 

nieuwe beschikte. Het was volgens Van Kleffens mogelijk dat er uit de oorlog een 

nieuwe rechtsorganisatie zou voortkomen, die beter was dan de huidige Volken

bond.1« 

Gezien de geprikkelde stemming die in de laatste maanden vóór de invasie in 

Nederland heerste, is het niet verwonderlijk dat de radiorede van de Britse minister 

van Marine Churchill van 20 januari 1940 nogal wat verontwaardiging verwekte. 

In zijn rede schetste Churchill de benauwde situatie waarin de neutrale staten ver

keerden. Hij vroeg zich hardop af wat er zou gebeuren als zij spontaan hun ver

plichtingen krachtens het Volkenbondsverdrag zouden nakomen en zich bij Frank

rijk en Groot-Brittannië zouden aansluiten. Een dergelijk gebaar viel volgens Chur

chill hoe dan ook veruit te prefereren boven de angstvallige houding die de neutrale 

mogendheden tot dan toe hadden aangenomen. 'Each one hopes that if he feeds 

the crocodile enough, the crocodile will eat him last."54 

De rede van Churchill leidde tot grote verontwaardiging in de neutrale landen, 

ook in Nederland.'55 Tijdens de debatten in de Eerste Kamer van januari voerde 

verongelijktheid de boventoon. Enkele senatoren protesteerden tegen de insinuatie 

van Churchill dat de neutrale staten hun Volkenbondsverplichtingen verzaakten 

door zich afzijdig te houden. Opnieuw klonken verwijten aan het adres van Frank

rijk en Groot-Brittannië, die de voornaamste schuldigen aan de ondergang van de 

Volkenbond zouden zijn geweest. Vele kamerleden werden niet moe te wijzen op 

de vredesverdragen als oorzaak van alle ellende. 'Tu l'as voulu, Versailles', aldus 

Van Lanschot. Verder klonk het aloude geluid dat de Nederland niet alleen uit 

eigenbelang neutraal was, maar daarmee ook Europese belangen diende. Neder

land kon dus niets verweten worden. Van Kleffens hield zijn rede op 25 januari, 

ongeveer twaalf dagen na het 'tweede alarm'. Volgens de minister was het niet juist 

de Volkenbond voor te stellen als een organisatie waarin Groot-Brittannië en Frank

rijk het voor het zeggen hadden. Anderzijds benadrukte hij dat op den duur de 

voortzetting van het lidmaatschap van een Volkenbond met een politieke inslag 

onmogelijk zou worden wanneer zijn eenzijdig karakter gehandhaafd zou blij-
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In Whitehall was lang niet iedereen ingenomen met de rede van Churchill; alle 

moeite de neutrale staten voor de zaak van Groot-Brittannië te winnen leek door 

diens woorden in één klap teniet gedaan. Desondanks ergerden sommige ambtena

ren van het Foreign Office zich groen en geel aan de zelfgenoegzame kritiek van 

Nederland. Zo schreef één van hen: 'It is almost impossible to make out a case for 

the Dutch, at all events for the present Dutch Government. A people whose 'inhe

rent desire of personal gain' rates their burning sympathies for Finland at one 

ambulance, and who select as leaders in an emergency M. de Geer and M. van 

Kleffens, deserve to be overrun and enslaved."57 Overigens maakte in Nederland 

niet iedereen zich even druk over de woorden van Churchill. Colijn bijvoorbeeld zei 

tegen Sir Neville Bland, de Britse gezant: 'Of course he [Churchill] had no business 

to speak as he did, but how right he was!"58 

'De Volkenbond is dood, lang leve de Verenigde Naties!' 

Na de Duitse inval in Nederland verhuisde de Nederlandse regering naar Londen; 

het ministerie van Buitenlandse Zaken verhuisde mee. De afdeling Volkenbondsza

ken werd in stand gehouden, alhoewel zij uiteraard niet veel meer te doen had.'59 

De Volkenbond zelf bleef ook tijdens de oorlog voortbestaan, zij het dat delen van 

de volkerenorganisatie werden overgeheveld naar Groot-Brittannië en de Verenigde 

Staten. De ironie wil dat een deel van de archieven terecht kwam in Princeton, de 

universiteit waar eens Woodrow Wilson de scepter had gezwaaid. Het Secretariaat 

bleef achter in Genève, bemand door een kleine staf. 

De Duitse inval betekende dat het veiligheidsbeleid van Nederland in alle opzich

ten was mislukt. Van Kleffens streefde er naar de Verenigde Staten bij het handha

ven van de orde in Europa te betrekken. In Londen stelde hij een plan op dat voor

zag in een mondiaal stelsel van regionale verdragen, gericht tegen Japan en Duits

land. Nederland zou onder andere lid moeten worden van een Atlantisch verdrag, 

een regionale veiligheidsorganisatie waarbij de Verenigde Staten en Groot-Brittan

nië zouden zijn betrokken. De minister had dus geen vertrouwen meer in de ge

dachte dat een mondiale collectieve veiligheidsorganisatie als de Volkenbond in 

staat zou zijn de wereldvrede te handhaven. lSo Het probleem was echter dat het 

beleid van de Verenigde Staten er juist wel op gericht was een krachtige volkerenor

ganisatie, te weten de Verenigde Naties, in het leven te roepen. Het plan van Van 

Kleffens had dus geen schijn van kans te worden aangenomen. Nederland moest 

noodgedwongen aanvaarden dat prioriteit werd gegeven aan de opbouw van de VN. 

Erg veel geestdrift voor de nieuwe volkerenorganisatie kon de regering echter niet 

opbrengen. Ook het parlement reageerde vrij lauw op de oprichting van de VN. 

Nederland trad met weinig enthousiasme toe tot de VN, zoals het vijfentwintig jaar 

eerder zonder veel geestdrift tot de Volkenbond was toegetreden.'6 ' 
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In april 1946, zeven maanden na de oprichting van de VN, hield de Volkenbond in 

Genève zijn laatste bijeenkomst. De bedoeling van deze zitting was de Volkenbond 

op te heffen en alle rechten, plichten en bezittingen van de volkerenorganisatie aan 

haar opvolgster over te dragen. Vierendertig lidstaten lieten zich op de Algemene 

Vergadering vertegenwoordigen; ook Oostenrijk had een delegatie gestuurd. Het 

secretariaat-generaal van de VN had Pelt als afgezant naar Genève gezonden. Neder

land werd vertegenwoordigd door de veteranen Beelaerts, François en Clasina Kluy-

ver; de twee laatstgenoemden waren al bij de eerste Algemene Vergadering aanwe

zig geweest. Ook een andere oudgediende, Lord Cecil, was present. Er moet in de 

zo luisterrijke vergaderzaal van het Palais des Nations een sfeer hebben gehangen, 

die te vergelijken is met de stemming op een begrafenis van een geliefd persoon 

wiens dood men al lang had zien aankomen, maar van wie het toch moeilijk is 

afscheid te nemen. De melancholieke gevoelens werden waarschijnlijk nog ver

sterkt door de herinneringen aan de velen die in het verleden zoveel aan de activitei

ten van de Volkenbond hadden bijgedragen, maar de oorlog niet hadden overleefd. 

Onder hen waren enkele Nederlanders, zoals Colijn, Van Karnebeek, Rutgers en 

Moresco. 

Op 10 april 1946 hield Beelaerts zijn rede. De voormalige minister was van me

ning dat het falen van de Volkenbond drie oorzaken had. In de eerste plaats was de 

volkerenorganisatie nooit universeel geweest. Daarnaast was men er in Genève in 

onvoldoende mate in geslaagd een onderscheid tussen de kleine en de grote staten 

te maken. Volgens Beelaerts had men laatstgenoemde staten niet de plaats gegeven 

die zij, gezien hun materiële middelen en grotere verantwoordelijkheden, hadden 

moeten innemen. Dit was niet te wijten aan de tekst van het Volkenbondsverdrag, 

maar was het gevolg van het feit dat de leden zelf ertoe waren overgegaan het aantal 

niet-permanente leden van de Raad uit te breiden. Hierdoor was dit orgaan gedefor

meerd en had het niet die politieke functie kunnen uitoefenen die het krachtens het 

Volkenbonds verdrag had moeten hebben. De derde oorzaak van de mislukking van 

de Volkenbond was volgens Beelaerts gelegen in het gebrek aan solidariteit tussen 

de leden. Er was geen sprake geweest van een gemeenschappelijke geest of ideolo

gie; evenmin had er ooit enig vertrouwen tussen de leden bestaan. Ondanks alle 

teleurstellingen meende Beelaerts dat men dankbaar moest zijn voor wat de Vol

kenbond had bereikt. Hopelijk zou de nieuwe volkerenorganisatie de werkzaamhe

den van de Volkenbond voortzetten en meer succes hebben dan haar voorgangster. 

Vandaar dat Beelaerts, evenals Lord Cecil vóór hem, zijn redevoering besloot met 

de woorden: 'La Société des Nations est morte, vivent les Nations Unies."6 2 
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