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CONCLUSIE 

De Volkenbond was een product van het vooruitgangsgeloof van de negentiende 

eeuw. De oprichting van de Volkenbond leek de eerste stap op weg naar de verwe

zenlijking van het adagium van de Oostenrijkse pacifist Alfred Fried: 'Organisiert 

die Welt'. Volgens Fried was de wereld in de tweede helft van de negentiende eeuw 

aanzienlijk kleiner geworden, hetgeen het resultaat was van de invoering van nieu

we transport- en communicatiemiddelen. Deze ontwikkeling had ertoe geleid dat 

de staten meer dan ooit van elkaar afhankelijk waren geworden, vooral op econo

misch gebied. Dit proces van 'globalisering' had volgens Fried tot gevolg, dat de 

staten hun belangen alleen nog maar op doeltreffende wijze konden behartigen 

door vreedzaam samen te werken onder de hoede van het volkenrecht. Oorlog was 

in zijn ogen het gevolg van het primitieve stadium waarin de organisatie van de 

statenmaatschappij zich nog bevond. Hoe verder het proces van de juridische orga

nisatie van de internationale gemeenschap gevorderd zou zijn, des te kleiner zou 

voor de staten de noodzaak worden hun belangen te verdedigen door hun toevlucht 

te nemen tot het 'vuistrecht'.1 

De ideeën van Fried konden in het Nederland van na de Eerste Wereldoorlog op 

grote bijval rekenen. Veel Nederlanders waren van mening dat het uitbreken van 

de Grote Oorlog het gevolg was van de 'anarchistische' toestand waarin het staten-

stelsel tot op dat moment had verkeerd. Zou deze 'internationale anarchie' niet 

verdwijnen, dan zou er vrijwel zeker een nieuwe wereldoorlog uitbreken, die zo 

mogelijk nog desastreuzer gevolgen zou hebben dan de vorige. De vorming van een 

vreedzame wereldorde op basis van beginselen als respect voor het volkenrecht, 

vermindering van bewapening, vreedzame geschillenbeslechting en economische 

samenwerking was in de ogen van veel Nederlanders onvermijdelijk. De aanhan

gers van deze gedachte zagen de Volkenbond als de belichaming van hun denkbeel

den, maar de meeste waarnemers waren het er over eens dat de Volkenbond van 

Versailles nog lang niet beantwoordde aan de eisen die men aan een werkelijke 

internationale rechtsorde diende te stellen. Men zou zelfs kunnen zeggen dat de 

'Volkenbondsgedachte' bij sommigen populairder was dan de Volkenbond zelf. 

Vooral in de vroege jaren twintig bestond er in Nederland grote onenigheid over 

de vraag hoe de Volkenbond geperfectioneerd zou kunnen worden. De radicale en 

militante Van Vollenhoven streefde naar de stichting van een jundisch-militaire 

structuur met supranationale bevoegdheden. Meer gematigde en voorzichtige aan

hangers van de Volkenbondsgedachte, een groep waarvan Struycken de voornaam

ste woordvoerder was, meenden echter dat er alleen een vreedzame wereldorde kon 

worden gesticht indien de volken tot 'morele ontwapening' zouden overgaan. Deze 
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'morde ontwapening' hield in dat de oude vijandbeelden zouden verdwijnen en de 
volken zouden inzien dat vreedzame internationale samenwerking op basis van het 
recht in ieders belang was. Pogingen de militaire slagkracht van de Volkenbond te 
vergroten, zoals het Verdrag van Wederzijdse Bijstand en het Protocol van Genève, 
waren in de ogen van gematigde aanhangers van de Volkenbondsgedachte inoppor-
tuun en zelfs futiel zolang deze geestelijke omslag zich nog niet had voltrokken. 
Van Hamel bijvoorbeeld betoogde in 1924 dat het onjuist was een beroep te doen 
op 'macht boven macht', want 'wijsheid is beter dan kracht'. Volgens hem was de 
Volkenbond geen politieagent, maar 'een schepper van zedelijke orde'.2 

Het beleid dat de Nederlandse regering ten aanzien van de Volkenbond voerde 
werd sterk beïnvloed door de ideeën van gematigde aanhangers van de Volken
bondsgedachte als Struycken, Rutgers en François. De invloed van de veel radicale
re Van Vollenhoven was aanzienlijk kleiner dan wel eens wordt gedacht, al genoten 
diens ideeën buiten het Plein een zekere populariteit.3 De gedachte van Van Vollen
hoven dat de Volkenbond supranationale bevoegdheden zou moeten krijgen en over 
een uitgebreid sanctieapparaat zou moeten beschikken, werd door alle ministers 
van Buitenlandse Zaken van het Interbellum afgewezen. Met name Van Karnebeek, 
Beelaerts en Patijn hebben altijd beweerd dat de Volkenbond vooral een moreel 
gezag moest uitstralen. Volgens Van Karnebeek mocht deze volkerenorganisatie 
geen 'gepantserde vuist' worden, maar diende zij te fungeren als 'supra-politieke 
orde van vrede en verzoening'. Tijdens de kamerdebatten rond het Verdrag van 
Wederzijdse Bijstand wees hij het adagium 'één voor allen, allen voor één', dat het 
fundament vormt van ieder collectief veiligheidsstelsel, zelfs regelrecht van de 
hand. In de ogen van de gematigde aanhangers van de Volkenbondsgedachte was 
de voornaamste taak van de Volkenbond het uitbreken van oorlogen te voorkomen; 
de volkerenorganisatie had eigenlijk al gefaald indien zij haar toevlucht tot geweld 
moest nemen. 

Beleidsmakers als Van Karnebeek, Beelaerts, Patijn, François, Rutgers en Struyc

ken waren zich er goed van bewust dat de Volkenbond in de internationale politiek 

vooralsnog slechts een beperkte rol zou kunnen spelen. De opvatting van de histori

cus A.E. Kersten dat de Nederlandse regering veel vertrouwen had in de Volken

bond 'als waarborg voor de internationale vrede', moet dan ook enigszins genuan

ceerd worden.4 Vooral Van Karnebeek en Struycken hadden een 'minimalistische' 

visie op de mogelijkheden van de Volkenbond. Het uitgangspunt van hun beleid 

was dat Nederland, gezien zijn strategische ligging, al eeuwenlang een uitermate 

belangrijke factor vormde bij de handhaving van het Europese evenwicht. Zou 

Nederland in de handen van één van de continentale grote mogendheden vallen, 

dan zou het Europese machtsevenwicht verstoord raken. Vandaar dat Nederland in 

geval van een aanval van een continentale grootmacht altijd op hulp van de andere 

twee grote West-Europese mogendheden zou kunnen rekenen. Deze rol van Neder

land als baron de balance, en niet het lidmaatschap van de Volkenbond, vormde in 

de ogen van Van Karnebeek en Struycken de voornaamste waarborg voor de Neder

landse veiligheid. De Volkenbond zou voorlopig slechts een aanvulling op en niet 



een alternatief voor de oude diplomatie kunnen zijn; de voornaamste functie van 

de volkerenorganisatie was die van internationaal overlegorgaan. Van Karnebeek 

en Struycken gingen ervan uit dat de internationale politiek een strijd om de macht 

was en dit nog geruime tijd zou blijven. Dit betekende dat ook Nederland op zijn 

nationale belangen diende te letten. Het land mocht niet al te veel bevoegdheden 

afstaan aan de Volkenbond, die immers nog een door Frankrijk en zijn bondgeno

ten gedomineerde politieke organisatie was. 

Met het aantreden van De Graeff veranderde de toon waarmee het Nederlandse 

Volkenbondsbeleid werd verdedigd enigszins. Deze 'linkse' en 'ethische' minister 

was meer een 'Volkenbondsgelovige' dan zijn twee voorgangers. In tegenstelling 

tot Van Karnebeek noemde De Graeff zich een oprecht aanhanger van de collectie

ve veiligheidsgedachte. De ambtsperiode van De Graeff viel samen met de twee 

meest opmerkelijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van het Nederlandse Vol

kenbondsbeleid: de uitzending van mariniers naar het Saargebied en de deelname 

aan de sancties tegen Italië. Zou Van Karnebeek echter in het midden van de jaren 

dertig nog minister zijn geweest, dan zou hij niet anders hebben gehandeld dan De 

Graeff. Er waren immers 'realistische' overwegingen die pleitten voor de deelname 

aan de Saarforce en de sancties tegen Italië, in het bijzonder de noodzaak Groot-

Brittannië te vriend te houden. Verder moet worden opgemerkt dat er in de zomer 

van 1936 een einde kwam aan het 'activistische' beleid van De Graeff. Misschien 

onder impuls van de meer gematigde François keerde De Graeff terug naar de 

oude, voorzichtige politiek ten aanzien van de Volkenbond. Dit beleid zou door 

Patijn worden voortgezet; tijdens diens ambtsperiode zou Nederland definitief 

afscheid nemen van de verplichting deel te nemen aan sancties. Nadat Patijn een

maal onder de invloed was gekomen van de beweging voor 'morele herbewape

ning', leek de Volkenbond voor hem vrijwel te hebben afgedaan. 

De visie die de Nederlandse regering op de Volkenbond had, valt over het alge

meen te kwalificeren als nuchter, praktisch en pragmatisch. De regering realiseerde 

zich maar al te goed dat de oprichting van de Volkenbond niet automatisch beteken

de dat de aarde een paradijs was geworden. Bovendien beseften de meeste Neder

landse beleidsmakers wel dat Nederland in het internationale verkeer, dus ook in 

Genève, maar weinig gewicht in de schaal legde. Nederland voerde doorgaans eer

der een voorzichtig en conservatief dan een idealistisch of legalistisch Volken

bondsbeleid: van Prinzipienreitern was over het algemeen geen sprake. Afgaande 

op de opvattingen van auteurs als J.C. Boogman, J.J.C. Voorhoeve, J.L. Heldring en 

Paul Scheffer lijkt dit een verrassende conclusie. Toch is het op zichzelf niet zo 

opmerkelijk dat het Nederlandse Volkenbondsbeleid nooit uitgesproken idealis

tisch, legalistisch of internationalistisch is geweest. De buitenlands-politieke be

leidslijnen werden in het Interbellum immers hoofdzakelijkuitgezet door bewinds

lieden van confessionele of conservatief-liberale snit, die zich niet overgaven aan 

een blinde verering van het volkenrecht. Van Karnebeek en Struycken bijvoorbeeld 

legden er de nadruk op, dat er pas een begin kon worden gemaakt met de vorming 

van een internationale rechtsorde indien er eerst een stabiele politieke orde in Euro-

289 



pa zou zijn gevestigd. Zij wilden voorkomen dat Frankrijk en zijn bondgenoten de 

Europese politiek tot in lengte van dagen zouden domineren. Vooral Van Karnebeek 

streefde naar de reïntegratie van Duitsland in de Europese orde en naar in ieder 

geval een gedeeltelijk herstel van de macht van dat land. Pas als het machtseven

wicht tussen Frankrijk en Duitsland enigszins zou zijn hersteld en Duitsland tot 

de Volkenbond zou zijn toegetreden, zou er een voorzichtig begin kunnen worden 

gemaakt met de verdere juridische ontwikkeling van de volkerenorganisatie. 

Ondanks de praktische en pragmatische opvattingen die de voornaamste Neder
landse beleidsmakers er ten aanzien van de Volkenbond op na hielden, bevatte het 
Nederlandse buitenlands beleid in het Interbellum wel degelijk een aantal 'utopi
sche' elementen. Hans Morgenthau heeft erop gewezen dat één van de voornaam
ste ideeën die het vooruitgangsgeloof kenmerken, de gedachte is dat er voor alle 
internationale vraagstukken in principe een simpele, rationele en welhaast 'weten
schappelijke' oplossing bestaat. Morgenthau kwalificeerde dergelijke oplossingen 
als 'toverformules'.5 De gedachte dat de wereldvrede kan worden gehandhaafd met 
behulp van een 'efficiënt' sanctieartikel dat een heldere definitie van het begrip 
'agressie' bevat, kan als een 'toverformule' worden beschouwd. Duidelijk mag zijn 
dat geen enkele Nederlandse regering ooit geloof heeft gehecht aan het idee, dat 
het veiligheidsvraagstuk door middel van militair geweld zou kunnen worden opge
lost. Frankrijk werd door veel Nederlanders verweten dat het op kortzichtige wijze 
zijn nationale belangen najoeg door voortdurend te wijzen op de noodzaak van een 
goed functionerend sanctieapparaat. Wat veel Nederlanders echter niet inzagen was 
dat zij eigenlijk precies hetzelfde deden als Frankrijk. Immers, zoals veel Franse 
politici er voortdurend op hamerden dat de wereldvrede alleen door middel van (de 
dreiging met) militair optreden kon worden gehandhaafd, gaven hun Nederlandse 
collega's te pas en te onpas blijk van hun geloof in de magische werking van inter
nationale vrijhandel. 

Veel Nederlanders postuleerden dat iedere staat belang had bij vreedzaam en 

ongehinderd internationaal verkeer van goederen, diensten en kapitaal. Staten die 

bereid waren geweld te gebruiken om hun politieke en economische belangen te 

verdedigen, handelden in Nederlandse ogen volslagen irrationeel. Uiteindelijk zou 

een dergelijke mogendheid, als gevolg van de toenemende economische verweven

heid van de staten, zich in zijn eigen vingers snijden. De acties van Japan in Mant-

sjoerije en van Italië in Ethiopië werden in Nederland gezien als anachronismen. 

Toen in het begin van de jaren dertig veel staten overgingen tot protectionisme 

werden zij door Nederland vermanend toegesproken. Nederland zag zichzelf als 

een land dat op de barricade stond ter verdediging van de internationale vrijhandel, 

het enige beginsel dat de wereld kon redden. E.H. Carr wijst er echter op dat op het 

niveau van de internationale economie het principe van het laissez-faire vooral door 

de 'verzadigde' mogendheden wordt gehuldigd. Staten die op economisch gebied 

nog in ontwikkeling zijn, zijn vaak van mening dat niet vrijhandel, maar juist pro

tectionisme hun nationale belangen dient.6 
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De buitenlandse politiek die Nederland in het Interbellum voerde was, althans 

op de lange termijn, gericht op de totstandkoming van een vreedzame wereldorde 

gebaseerd op vrijhandel, beperking van de bewapening, respect voor het volken

recht en vreedzame geschillenbeslechting. Op zichzelf was dit een begrijpelijk 

streven. Men kan zelfs heel goed het standpunt verdedigen dat de vorming van een 

dergelijke vreedzame wereldorde een Nederlands belang vormde.7 Er waren echter 

maar weinig Nederlanders die inzagen dat hun land, door een specifiek nationaal 

belang voor te stellen als een universeel belang, zich in feite 'bezondigde' aan het

zelfde cynisme als Frankrijk.8 Integendeel: velen gingen ervan uit dat Nederland 

als één van de weinige Europese mogendheden een neutraal, objectief en verstan

dig standpunt innam, en dat de andere staten er goed aan zouden doen de door 

Nederland uitgedragen denkbeelden over te nemen. Een treffend staaltje van Ne

derlandse zelfgenoegzaamheid werd in 1935 geleverd door Van Eysinga, die betoog

de dat Nederlanders een 'ingeworteld gevoel' hadden voor maat, redelijkheid en 

recht. Volgens Van Eysinga behoorde Nederland tot de weinige staten 'wier toon

soort precies gelijk gestemd is met die van den Volkenbond'.9 

De neiging die veel Nederlanders aan de dag legden de nationale belangen van 

hun land gelijk te stellen aan internationale belangen, leidde ertoe dat velen een 

nogal eenzijdige en simplistische kijk ontwikkelden op de internationale verhoudin

gen van het Interbellum. In de ogen van veel Nederlanders waren de meeste Euro

pese conflicten eigenlijk van economische aard. Deze conflicten konden op simpele 

wijze worden opgelost, namelijk door het wijzigen van de economische verhoudin

gen tussen de staten. Zo waren in de jaren dertig nogal wat Nederlanders van me

ning dat de toenemende dreiging van het Derde Rijk voor een groot deel kon wor

den bezworen door het neerhalen van de tariefmuren of door het uitbreiden van de 

Duitse economische invloedssfeer richting de Balkan. De rol van meer ongrijpbare 

of irrationele factoren, zoals het streven van Hitler een 'Arisch' wereldrijk te stich

ten, werd door de meeste Nederlanders niet onder ogen gezien. Juist deze bewust

zijnsvernauwing vormde één van de fundamenten van wat men de Nederlandse 

variant op de appeasement-politiek zou kunnen noemen. 

In de jaren twintig en dertig waren veel Nederlanders ervan overtuigd dat het 

uitbreken van een nieuwe wereldoorlog het einde van de Westerse (volgens sommi

gen: 'blanke' of 'christelijke') beschaving zou betekenen. Vandaar dat zij de vredes

verdragen van 1919-1920 verwierpen. Het onverkort handhaven van de financieel-

economische en territoriale bepalingen van deze verdragen, vooral het Verdrag van 

Versailles, zou volgens de Nederlandse appcasers alleen maar de weg vrijmaken 

voor economische en sociale rampspoed. De economie van Europa zou geheel 

instorten en het continent zou uiteindelijk ten prooi vallen aan het communisme. 

In de jaren dertig geloofden veel Nederlanders dat Duitsland naar de wapens zou 

grijpen als zijn 'gerechtvaardigde' grieven tegen de vredesverdragen niet zouden 

worden weggenomen. In dat geval zou er wel eens een Europese oorlog kunnen 

uitbreken, waarvan Japan zou profiteren om zich van de Nederlandse koloniën 

meester te maken. Nogal wat Nederlandse waarnemers pleitten dan ook lange tijd 
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voor de vreedzame herziening van de vredesverdragen via Artikel 19 van het Vol

kenbondsverdrag. In de bestaande vorm hielden deze verdragen de 'oorlogspsycho

se' in stand en stonden zij de 'ware' internationale samenwerking in de weg. Zou

den de vredesverdragen echter op ordelijke wijze worden herzien, dan zouden de 

verhoudingen tussen de grote mogendheden van Europa kunnen worden verbeterd. 

Aldus zou er een vreedzame en rechtvaardige Europese orde kunnen ontstaan, 

waarin de welvaart van ieder volk verzekerd zou zijn. Het streven van Frankrijk 

zoveel mogelijk aan de letter van het Verdrag van Versailles - het 'monument van 

onverstand'10 - vastte houden, zou in de ogen van de Nederlandse appeasers op den 

duur desastreuze gevolgen hebben, ook voor de Fransen zelf. 

De voornaamste Nederlandse appeaserwas minister-president Colijn. De histori

cus Johannes Houwink ten Cate werpt zich in zijn dissertatie op als de apologeet 

van deze staatsman. Zo bestrijdt hij de opvatting van L. de Jong dat Colijn blind en 

doof was voor de dreiging die het Derde Rijk voor Nederland vormde. Volgens 

Houwink ten Cate was Colijn wel gedwongen tegenover de Nederlandse publieke 

opinie de schijn op te houden dat er geen oorlog zou komen, omdat hij ervan uit

ging dat Nederland niet op steun van de Geallieerden kon rekenen." De conclusies 

van Houwink ten Cate zijn niet volledig correct. Hij heeft in zoverre gelijk dat Co

lijn het Derde Rijk inderdaad beschouwde als een potentiële bedreiging voor de 

Europese vrede in het algemeen en Nederland in het bijzonder. Houwink ten Cate 

negeert echter het feit dat Colijn meende, dat de Duitse dreiging kon worden be

zworen door tegemoet te komen aan de bezwaren die het Derde Rijk koesterde 

tegen de vredesverdragen. In wezen was Colijn de Nederlandse tegenhanger van 

Neville Chamberlain.'2 

De Britse appeasement-politiek kon in Nederland niet alleen op veel instemming 

rekenen, maar werd ook actief door de Nederlandse regering gesteund. Zo vorm

den de verklaringen die Nederland aflegde ten aanzien van Artikel 16 onderdeel van 

de Nederlandse appeasement-polïtiek; hetzelfde geldt tot op zekere hoogte voor het 

plan-Snouck. Het initiatief van Patijn inzake de erkenning van het Italiaanse impe

rium kan deels worden gezien als een ondersteuning van de pogingen van Cham

berlain tot overeenstemming met Italië te komen. Overigens hield de Nederlandse 

regering wel degelijk rekening met de mogelijkheid dat Duitsland, ondanks de 

inspanningen van Chamberlain en de andere appeasers, zijn toevlucht tot geweld 

zou nemen. Mocht dit gebeuren, dan zou Nederland proberen neutraal te blijven. 

Beleidsmakers als Colijn, De Graeffen Patijn beseften echter dat een Duitse aanval 

op Nederland niet viel uit te sluiten. In dat geval rekenden zij, in tegenstelling tot 

wat Houwink ten Cate gelooft, wel degelijk op Geallieerde (vooral Britse) militaire 

hulp.'3 De bewering van auteurs als Voorhoeve en Wels dat Nederland in het Inter

bellum een (al of niet dogmatische) neutraliteitspolitiek voerde, is dan ook niet 

correct. Men kan, zoals H.W. von der Dunk doet, beter spreken van een 'pseudo-

neutraliteitspolitiek'. '4 

De grote vraag is uiteraard of er een alternatief bestond voor het buitenlands 

beleid zoals Nederland dat in de jaren dertig voerde. De Nederlandse historicus Van 
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Roon meent dat dit inderdaad het geval was: Nederland en de andere kleine staten 

hadden zich volgens hem aan kunnen en moeten sluiten bij de Verenigde Staten, 

Groot-Brittannië en Frankrijk. Vandaar dat Van Roon scherpe kritiek uitoefent op 

het beleid dat de Nederland en een aantal andere kleine staten vanaf de zomer van 

1936 jegens de Volkenbond voerden.'5 Van Roon heeft het echter bij het verkeerde 

eind. Uiteraard kan men kritiek uitoefenen op de illusionistische appeasement-poli-

tiek die Nederland en de andere kleine staten voerden. De gedachte dat het uitbre

ken van de Tweede Wereldoorlog voorkomen had kunnen worden indien Neder

land, België, Luxemburg en de Scandinavische staten een andere koers zouden 

hebben gevaren, getuigt echter van een schromelijke overschatting van de macht 

van deze kleine mogendheden. Een land als Nederland was in de jaren dertig niet 

veel meer dan een figurant op het internationale toneel. Aangezien de grote demo

cratische mogendheden niet in staat of bereid waren een gemeenschappelijk front 

tegen Duitsland te vormen, zat er voor Nederland weinig anders op dan zich ener

zijds zo goed en zo kwaad als dat ging te bewapenen, anderzijds te proberen buiten 

het internationale gewoel te blijven.'6 

Welke betekenis had het lidmaatschap van de Volkenbond nu voor het karakter van 

het buitenlands beleid van Nederland? Duidelijk is dat Nederland na de Eerste 

Wereldoorlog het 'stilzwijgende bondgenootschap' met Groot-Brittannië voortzette, 

dat ook voordien het fundament van zijn buitenlands beleid had gevormd. Het is 

echter onjuist om, zoals Voorhoeve doet, te beweren dat het verschil tussen het 

Nederlands buitenlands beleid van vóór de Eerste Wereldoorlog en dat van daarna 

'academisch' was. Het lidmaatschap van de Volkenbond betekende wel degelijk een 

breuk met het nogal passieve buitenlands beleid van de tweede helft van de negen

tiende eeuw. Door het lidmaatschap van de Volkenbond, een organisatie die ernaar 

streefde een universeel stelsel van collectieve veiligheid in het leven te roepen, kon 

Nederland geen free rider meer zijn. Het land kon niet langer in alle omstandighe

den beslissen hoe het op internationale verwikkelingen zou reageren; het was im

mers gebonden aan de bepalingen van het Volkenbondsverdrag, in het bijzonder 

aan die van Artikel 16. De regering ging ervan uit dat het feit dat het Volkenbonds

verdrag voorzag in 'legale' oorlogen Nederland de mogelijkheid verschafte in som

mige gevallen neutraal te blijven. Toch besefte zij dat het tijdperk van absolute 

neutraliteit en afzijdigheid voorbij was. Ondanks haar aarzelingen over Artikel 16 

werden de verplichtingen ervan tot in de herfst van 1938 in ieder geval in theorie 

door de Nederlandse regering aanvaard, zij het met de grootst mogelijke reserves. 

Na de Italiaanse inval in Ethiopië zou echter blijken dat er wel degelijk gevallen 

waren waarbij deelname aan een economische actie van de Volkenbond niet meer 

te vermijden was. Het lidmaatschap van de Volkenbond leidde noodzakelijkerwijs 

tot een meer actieve buitenlandse politiek; Colijn had gelijk toen hij opmerkte dat 

Nederland na 1919 niet langer rustig op een luie stoel voor het raam kon blijven 

zitten, maar met de internationale optocht moest meemarcheren. 

Als lid van de Volkenbond was Nederland betrokken bij twee internationale 
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primeurs. Door het leveren van een bijdrage aan de Saarforce en door op loyale 

wijze deel te nemen aan de actie tegen Italië, toonde Nederland aan dat het bereid 

was zijn steentje bij te dragen aan de stichting van een vreedzame wereldorde.'7 Dit 

feit is door degenen die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog scherpe kritiek heb

ben geleverd op het buitenlands beleid dat Nederland in het Interbellum voerde, 

niet altijd onderkend. De smalende toon waarop tot op de dag van vandaag over de 

'farizeïsche', 'laffe' en 'benepen"neutraliteitspolitiek' van de jaren 1919-1940 wordt 

gesproken, is niet gerechtvaardigd.'8 

Zoals eerder gezegd steekt de gedachte dat er in Europa een 'collectieve veiligheids

organisatie' zou moeten worden gesticht de laatste jaren de kop weer op, ook in 

Nederland.'9 Opvallend is dat veel van de huidige voorstanders van 'collectieve 

veiligheid' weinig oog lijken te hebben voor de ervaringen van de jaren twintig en 

dertig. Degenen die wel refereren aan de gebeurtenissen van het Interbellum gaan 

er blijkbaar van uit dat het falen van de Volkenbond geen reden is een herhaling 

van het 'grote experiment' achterwege te laten.20 De visie dat de Volkenbond wel 

degelijk in zijn doelstellingen had kunnen slagen en dat het echec van de volkere

norganisatie te wijten was aan kortzichtigheid of aan de manipulaties van cynische 

Realpolitiker en onverlichte geesten, kan de toets der kritiek echter niet doorstaan. 

De Volkenbond stoelde op irreële ideeën over de ware aard van de internationale 

betrekkingen. Vooruitgangsdenkers als Wilson maken de fout niet in te zien, dat 

het in de internationale politiek altijd gaat om een strijd tussen de belangen van de 

individuele staten.2' Als er al sprake is van een 'algemeen belang', dan tonen de 

gebeurtenissen van de jaren twintig en dertig aan dat de meeste staten slechts in 

beperkte mate bereid zijn hun nationale belangen hieraan op te offeren. De renais

sance spirituelle die nodig zou zijn geweest om de Volkenbond te laten functioneren 

zoals door Wilson was bedoeld bleef na 1919 achterwege. Tot dusverre heeft deze 

geestelijke omslag zich ook nog niet voltrokken, en het lijkt er evenmin op dat dit 

in de nabije toekomst alsnog zal gebeuren. Bovendien: als het moment waarop de 

zwaarden zullen worden omgesmeed in ploegscharen ooit aanbreekt, zal de stich

ting van een collectieve veiligheidsorganisatie helemaal niet meer nodig zijn.22 

Het streven van de Volkenbond een collectief veiligheidsstelsel in het leven te 

roepen was van begin af aan tot mislukken gedoemd. Zoals de volkenrechtsgeleer

de Telders al in 1936 concludeerde: 'Als instrument voor rechtshandhaving is de 

Bond een mislukking en moest hij dat zijn.'23 Iedere nieuwe poging een collectief 

veiligheidsstelsel te creëren zal eveneens op een echec uitlopen. Sterker nog: een 

dergelijke poging zou catastrofale gevolgen kunnen hebben. Het uitgangspunt van 

ieder collectief veiligheidsstelsel is de gedachte dat vrede ondeelbaar is, hetgeen in 

wezen inhoudt dat oorlog ook ondeelbaar is. Dit kan ertoe leiden dat op zichzelf 

onbelangrijke conflicten tot enorme principekwesties worden opgeblazen. Een 

compromis-vrede lijkt in die omstandigheden vrijwel uitgesloten. Bovendien is het 

gevaar groot dat lokale conflicten een regionaal of zelfs universeel karakter krij

gen.24 Verder is een belangrijk vraagstuk dat al in 1928 door Rutgers werd gesigna-
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leerd, namelijk hoe een definitie van het begrip 'agressor'te vinden die niet de 

grootst mogelijke rampen met zich meebrengt, nog lang niet opgelost. In de eerste 

plaats is het mogelijk dat een 'agressor' geen kwade bedoelingen heeft. Om maar 

een voorbeeld te geven: als Groot-Brittannië in april 1940 Nederland zou zijn bin

nengevallen om het Derde Rijk voor te zijn, dan zouden de overige leden van de 

Volkenbond in theorie het recht hebben gehad de 'agressor' een economische boy

cot op te leggen. Bovendien valt niet uit te sluiten dat een staat die tot 'agressie' 

overgaat door het 'slachtoffer' is geprovoceerd. Maar zelfs indien de agressor werke

lijk kwade bedoelingen heeft, is het mogelijk dat een strafexpeditie tegen deze staat 

meer na- dan voordelen met zich meebrengt. Tegenstanders van een collectief 

veiligheidsstelsel refereren wel eens aan de gebeurtenissen van 1935-1936. Zij me

nen dat Groot-Brittannië en Frankrijk terecht probeerden het met Italië op een 

akkoordje te gooien, ondanks de verplichtingen van het Volkenbondsverdrag. Wa

ren zij hierin geslaagd, dan zou het 'Stresa Front' behouden zijn gebleven, hetgeen 

Hitler er misschien van weerhouden zou hebben zijn boze plannen ten uitvoer te 

brengen.25 

Er zijn nog andere redenen waarom de voorstanders van een pan-Europees col

lectief veiligheidsstelsel zich zouden moeten afvragen of hun ideeën wel in de 

praktijk zijn te brengen. Gesteld dat zowel Servië als Kroatië lid van een dergelijke 

organisatie is en er breekt een oorlog uit tussen beide staten, zal Rusland zich dan 

tegen het 'Servische broedervolk' willen keren? Zal Nederland bereid zijn 'zijn 

jongens' in de bergen van de Balkan - bijvoorbeeld die van Kosovo - te laten sneu

velen? Nederland heeft niet zo lang geleden al ervaring opgedaan met militair op

treden op de Balkan, en aangenaam was deze niet. Bovendien zou in het huidige 

tijdsgewricht, waarin nogal wat staten de beschikking hebben over massavernieti-

gingwapens, de stichting van een collectief veiligheidsstelsel nog veel gevaarlijker 

consequenties kunnen hebben dan in de jaren twintig en dertig.26 

Is de stichting van een 'regionale' collectieve veiligheidsorganisatie al vrijwel 

onmogelijk, de gedachte dat de VN tot een verbeterde versie van de Volkenbond 

kunnen worden omgevormd dient helemaal naar het rijk der fabelen te worden 

verwezen. Vooral de achtereenvolgende crises in en rond het voormalige Joegoslavië 

hebben op pijnlijke wijze duidelijk gemaakt dat de mogelijkheden van de VN zeer 

beperkt zijn. De VN zijn niet veel meer dan de som der delen, zoals de Volkenbond 

dat ook al was. De problemen waarvoor de VN staan zijn te vergelijken met die van 

de Volkenbond. Er kan niet worden gezegd dat de huidige volkerenorganisatie, 

ondanks haar bijna universele karakter, wat het handhaven van de wereldvrede 

betreft erg veel succesvoller is geweest dan de Volkenbond. Weliswaar hebben de 

VN in zowel in Korea als Koeweit met succes ingegrepen, maar in beide gevallen 

was het eigenlijk een coalitie van staten, geleid door de Verenigde Staten, die met 

het fiat van de Veiligheidsraad tegen de agressor optrad.27 

Een collectieve veiligheidsorganisatie, een verbeterde versie van de Volkenbond, 

zullen de VN nooit kunnen worden. In feite is geen enkele volkerenorganisatie in 

staat orde in de internationale chaos te scheppen. In de huidige omstandigheden 
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is er ook geen enkele staat werkelijk bereid zijn nationale veiligheid geheel en al toe 

te vertrouwen aan de macht van de 'internationale gemeenschap'. De conclusie die 

Sir Michael Howard twintig jaar geleden trok, namelijk dat we de wereld van 

machtspolitiek en raison d'état niet achter ons hebben gelaten, is nog steeds rele

vant. Van deze realiteit zal ook Nederland, een land waar een goedwillende, maar 

toch wat wereldvreemde idealist als Van Vollenhoven door sommigen nog be

schouwd wordt als 'één van de grootste denkers over de buitenlandse politiek', zich 

rekenschap moeten geven.28 

Aangezien de collectieve veiligheidsgedachte een illusie is, is het zinloos te beweren 

dat deTweede Wereldoorlog voorkomen had kunnen worden indien de Volkenbond 

in zijn doelstellingen zou zijn geslaagd. De Volkenbond kon, na een moeizame 

start, in de tweede helft van de jaren twintig een glorieperiode doormaken doordat 

de toenmalige grote mogendheden ofwel de bestaande orde wilden handhaven, 

ofwel nog niet in staat waren deze aan te tasten. Toen in het begin van de jaren 

dertig de macht van de revisionistische staten groeide, stortte zowel de orde van 

Versailles als die van Washington ineen. De ondergang van de Volkenbond als 

collectieve veiligheidsorganisatie was het gevolg van de ineenstorting van de orde 

van Versailles, niet de oorzaak. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was dus 

niet de consequentie van het 'falen' van de Volkenbond. 

De Volkenbond is nooit in staat geweest een alternatief voor de oude machtspoli

tiek te bieden, al bewezen veel politici lippendienst aan het ideaal van de collectieve 

veiligheid. Toch had de Volkenbond misschien een grotere bijdrage aan de handha

ving van de internationale vrede en stabiliteit kunnen leveren indien de Verenigde 

Staten van het begin af aan lid waren geweest. Het feit dat de Verenigde Staten 

geen lid van de Volkenbond werden, was deels te wijten aan Woodrow Wilson. Deze 

Amerikaanse president was ongetwijfeld 'één van de hoofdrolspelers in het drama 

van de wereldpolitiek van deze eeuw'. Zijn gedachtegoed is deel geworden van het 

'intellectuele en institutionele erfgoed' van vele Westerse landen, vooral de Verenig

de Staten.29 Bovendien is de Europese samenwerking zoals deze sinds de jaren 

vijftig bestaat gebaseerd op ideeën die uit dezelfde bron zijn ontsproten als die van 

Wilson. 

Alhoewel Wilson zeker zijn verdiensten heeft gehad en de ideeën die hij uitdroeg 

tot op de dag van vandaag voortleven, moet ook worden geconcludeerd dat hij de 

geschiedenis van deze eeuw op negatieve wijze heeft beïnvloed. Het feit dat het 

lidmaatschap van de Volkenbond onvoldoende steun in de Senaat verwierf is voor 

een groot deel aan hem te wijten. De gedachte van Wilson dat de Verenigde Staten 

zich zouden moeten aansluiten bij een volkerenorganisatie, kon zowel in de Senaat 

als bij de publieke opinie op brede steun rekenen. De grote fout van Wilson was 

echter dat hij in de jaren 1917-1920 zowel de progressieve als de conservatieve voor

standers van internationale samenwerking van zich vervreemdde. In plaats van 

concessies aan deze groepen te doen hield hij op dogmatische wijze vast aan zijn 

eigen standpunten. De president leek niet te beseffen dat politiek nu eenmaal óók 
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een kwestie is van wheeling and dealing. Wilson koos voor de rol van profeet en mar

telaar en ruïneerde daarmee zijn eigen grootse project.30 

Een ander gevolg van de rigide houding van Wilson was het vervallen van zijn 

belofte dat de Verenigde Staten een bijstandsverdrag met Frankrijk zouden sluiten. 

Dit valt des te meer te betreuren als men bedenkt dat veel van de Republikeinse 

tegenstanders van Wilson op zichzelf geen bezwaren hadden tegen een dergelijk 

verdrag.31 Door het vervallen van de Amerikaanse belofte werd de buitenlandse 

politiek van Frankrijk gereduceerd tot een bijna wanhopige speurtocht naar veilig

heid; vandaar dat het zo rigide vasthield aan de letter van het Verdrag van Versailles. 

De laatste jaren hebben velen hun oordeel over dit vredesverdrag bijgesteld. Voor

aanstaande historici, bijvoorbeeld de Fransman Georges-Henri Soutou en de Ame

rikaan William R. Keylor, zijn het niet eens met de 'klassieke' opvatting dat de orde 

van Versailles van begin af aan gedoemd was in te storten. Deze historici menen 

dat er geen rechte lijn loopt van 1919 naar 1939. In de ogen van sommigen luidde 

de 'Wall Street Crash' van oktober 1929 zelfs een grotere ramp in dan het Verdrag 

van Versailles.32 Als de opvatting dat de ineenstorting van de orde van Versailles 

niet onvermijdelijk was juist is, valt het des te meer te betreuren dat de Verenigde 

Staten geen lid werden van de Volkenbond en Frankrijk geen Anglo-Amerikaanse 

bijstandsgarantie ontving. Meteen garantie van de Verenigde Staten en Groot-Brit-

tanië op zak had Frankrijk een meer constructief en tegemoetkomend beleid jegens 

de voormalige Centralen kunnen voeren. Er had misschien internationaal overleg 

kunnen plaatsvinden over de vreedzame herziening van de vredesverdragen; zou

den de Verenigde Staten lid van de Volkenbond zijn geweest, dan had deze organi

satie daarbij een nuttige rol hebben kunnen spelen.33 Zouden de mogendheden tot 

een akkoord zijn gekomen over de herziening van de meest brisante delen van de 

vredesverdragen, dan zou de reïntegratie van Duitsland in de Europese orde een 

stuk naderbij zijn gekomen. De groeperingen in Duitsland die hun verzet tegen de 

Republiek van Weimar baseerden op het feit dat de regering van Philipp Scheide

mann het 'dictaat' van Versailles had ondertekend, zou dan het gras voor de voeten 

zijn weggemaaid. 

De Volkenbond was niet in staat een oplossing te bieden voor het centrale inter

nationale vraagstuk dat zich na 1919 manifesteerde: het verzoenen van de begrijpe

lijke veiligheidsverlangens van Frankrijk met de noodzaak Duitsland in de Europe

se orde te herintegreren. Dit kan de volkerenorganisatie echter niet verweten wor

den: gezien de internationale omstandigheden van de jaren twintig en dertig viel 

dit vraagstuk eigenlijk nauwelijks op te lossen. Bovendien heeft de Volkenbond wel 

degelijk een aantal successen weten te boeken, vooral op economisch, sociaal en 

humanitair gebied. Alleen al om die laatste reden kan men niet spreken van de 

'tragikomische geschiedenis van de Volkenbond'.34 
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