NEDERLAND OP DE CONFERENTIE VAN WASHINGTON

tarieven en de extraterritoriale rechten, de discussie over een algeheel verbod van
duikboten en de verdeling van de internationale kabelverbindingen die samenkwamen op het eiland Yap. Nederland heeft dus meegesproken in een aantal belangrijke zaken, maar dat aandeel is tot nu toe nauwelijks onderzocht. Wel zijn
er in de jaren twintig wat korte beschouwingen verschenen, maar die hadden vooral
de bedoeling te waarschuwen tegen een vals gevoel van veiligheid en een voortgaande verwaarlozing van de Nederlands-Indische defensie4. In tegenstelling tot
het buitenland waar men al onmiddellijk na de conferentie begon met het publiceren van de eerste studies5, heeft het tot nu toe aan een systematisch overzicht van
het Nederlandse aandeel ontbroken6. Deze bijdrage probeert in die leemte te voorzien.
DE CONFERENTIE

De conferentie die van 11 november 1921 tot 6 februari 1922 te Washington bijeen
was, was niet alleen de tegenhanger van die van Versailles maar ook haar voltooier.
Problemen die in Versailles niet bevredigend of helemaal niet geregeld konden
worden, zoals de kwestie-Sjantoeng, de dreiging die uitging van de Japanse hegemonie, de maritieme bewapeningswedloop, werden in Washington tot een oplossing gebracht. Daar werd het beginsel van collectieve veiligheid toegepast op het
Verre Oosten en de Stille Oceaan.
Het initiatief tot de conferentie ging uit van Secretary of State Charles Evans
Hughes, de dominerende figuur in de Republikeinse regering van president Harding. Hij vermeed de fout van Wilson die in 1918 met een afvaardiging van uitsluitend Democratische partijgenoten naar Versailles was vertrokken en zorgde
ervoor dat de Amerikaanse delegatie in Washington een bipartisan samenstelling
4. A. E. J. Blok, 'Het vraagstuk van den Grooten Oceaan en Nederlandsch-Indië', De Indische
Gids, XLIV (1922) 561-580; H. Bakker, 'De internationale posities van Nederlandsch-Indië in de
laatste 50 jaren', ibidem, LI (1929) 32-44; W. J. Lucardie, Rond de Stille Zuidzee. Overzicht van de
ontwikkeling der verhoudingen en gebeurtenissen in Oost-Azië (Bandoeng, 1923). Voor een afwijkende mening: M. K. Medenbach, De vlootwet na Washington verouderd (Den Haag, 1923).
Internationaal-rechtelijke aspecten bij: W. J. M. van Eysinga, De Stille Zuidzee in het hedendaagdaagsche statenstelsel (Den Haag, 1922) en W. Feuilletau de Bruyn, 'De betekenis van het Volkenbondsverdrag, het Washington-tractaat en het Protocol van Genève voor den politieken toestand
in den Pacific', De Indische Gids, XLVII (1925) 961-986.
5. Zie de werken van R. C. Buell, W. W. Willoughby, K. K. Kawakami en L. Archimbaud bij
Kowark, Konferenz von Washington. Dank zij deze studies en de uitvoerige documentenuitgaven
waarop ze steunden, was de tijdgenoot goed geïnformeerd. De meest recente studie van Buckley,
United States, bevat althans weinig nieuws, hoewel hij gebruik heeft gemaakt van nieuw toegankelijk geworden dossiers van het State Department.
6. Een paar summiere opmerkingen bij A. S. de Leeuw, Nederland in de wereldpolitiek van 1900
tot heden (1936; SUN reprint Nijmegen, 1975) 202-203. P. J. Oud, Het jongste verleden, I (Assen,
1968) 267-270 baseert zich uitsluitend op de in noot 3 genoemde rede van Van Karnebeek in de
kamer.
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kreeg. Er was natuurlijk geen sprake van dat de conferentie verdragen zou kunnen
sluiten die de VS belastten met politieke of militaire verplichtingen tegenover het
buitenland. Desondanks meende Hughes dat hij voldoende speelruimte had om
met het Britse Rijk en Japan tot bepaalde afspraken te komen. In ieder geval waren
de problemen zo complex dat hij een oplossing alleen via een internationale conferentie kon nastreven. Daar was in de eerste plaats het Amerikaanse - en Britse verlangen om de politieke stabiliteit in het Verre Oosten op een nieuwe basis te
vestigen, nu de oude structuur totaal veranderd was door de Japanse expansie naar
China en Oost-Siberië, de opzegging van alle tsaristische verdragen door de Russische revolutionaire regering en door de toenemende fragmentatie van China zelf7.
Bovendien ondergroef het verslagen Duitsland de westerse positie in China door
de regering in Peking in mei 1921 een nieuw verdrag aan te bieden op voet van gelijkheid. Daarmee werd het hele systeem van buitenlandse concessies en invloedssferen, extraterritoriale rechten en douanecontrole aangetast. Overigens was de
Amerikaanse regering het daarmee, in het diepst van haar gedachten, wel eens.
Een ander probleem was het bestaan van de Engels-Japanse alliantie waarvan de
VS dachten dat die na de nederlagen van Rusland en Duitsland tegen hen was gericht. Zij meenden bovendien, daarin gesteund door een aantal Engelse en dominion-stemmen, dat het dit bondgenootschap was geweest dat het Japan mogelijk
had gemaakt zijn invloed op kosten van China uit te breiden en de vrije hand te
krijgen in Siberië. De alliantie liep in 1921 af en de VS wilden onder geen beding
dat ze zou worden verlengd.
Toch lag de belangrijkste impuls tot het convoceren van de conferentie ergens
anders en wel in de noodzaak om drastisch te bezuinigen op de defensieuitgaven,
met name die voor de marine. De Amerikanen hadden in 1916 hun eerste grote
vlootbouwprogramma ontworpen. Dat was gericht geweest tegen Engeland, omdat
de toen nog neutrale VS niet van zins waren zich neer te leggen bij de soms hardhandige Britse beperkingen van hun scheepvaart. Na het einde van de oorlog werden
wel in hoog tempo de landstrijdkrachten gedemobiliseerd, maar de Amerikaanse
regering weigerde onder de druk van de navalists die de zee-hegemonie binnen bereik zagen, haar marineprogramma te beperken. Dat veroorzaakte een bewapeningswedloop met Engeland, op enige afstand gevolgd door Japan dat ernstig verontrust was over de groeiende Amerikaanse macht in de Pacific: de VS die al een
grote vlootbasis hadden op Hawaii, begonnen er ook een aan te leggen bij Manilla
op de Philippijnen en er waren aanwijzingen dat zij bovendien het eiland Guam als
zodanig wilden inrichten. Maar de hoge defensielasten die dat alles met zich mee
bracht, stuitten vooral in de VS zelf op steeds meer weerstand. De roep om ontwapening, hetzij uit ideële hetzij uit materiële motieven, werd in het voorjaar van
7. Vergelijk Akira Iriye, After lmperialism. The Search for a New Order in the Far East, 19211922 (Cambridge, Mass., 1965) 'Introduction: the American initiative'.
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1921 zo algemeen dat senator Borah, het symbool van het na-oorlogse isolationisme, een amendement op de vlootwet door het Congress wist te doen aannemen
waarin de regering werd verzocht Engeland en Japan uit te nodigen tot een gesprek
over ontwapening8. Secretary Hughes kon weinig anders doen dan het initiatief
overnemen, maar hij breidde het onderwerp wel meteen uit door er het plan tot
herordening van de politieke verhoudingen in Oost-Azië aan te verbinden. Daar
had hij een goede reden voor, want hij voorzag dat Japan alleen tot inschikkelijkheid op dit laatste punt te brengen zou zijn, wanneer van Amerikaanse zijde beeindiging van de bewapeningswedloop als een concessie kon worden aangeboden.
In Hughes' gedachtengang was er dus een nauwe band tussen de beide onderwerpen.
Het toeval wilde dat deze problemen vrijwel terzelfdertijd aan de orde waren op
de 'Imperial conference' in Londen. Daar kwamen echter de Engelse regering en
de eerste ministers van de dominions tot de tegenovergestelde conclusie. Naar hun
mening zou het erg onpraktisch zijn om zulke uiteenlopende zaken als beperking
van de maritieme bewapening en de politieke situatie in het Verre Oosten bij één
en dezelfde gelegenheid te bespreken. Zij wilden eerst een Engels-AmerikaansJapans-Chinese conferentie over het Verre Oosten die in Londen gehouden moest
worden. Van de resultaten zou het dan afhangen, of de Engels-Japanse alliantie
gecontinueerd moest worden of niet. Daarna kon er een aparte ontwapeningsconferentie in Washington plaats vinden 9 . Toen Hughes op dit voorstel niet inging
en ook het idee van een Engels-Amerikaans onderonsje vóór de eigenlijke conferentie van de hand wees - Lloyd George en Curzon hadden al aangeboden daarvoor naar Amerika te komen - lieten de Engelsen met de nodige spijt het initiatief
verder aan hem over. Op 11 augustus 1921 nodigde de Amerikaanse regering de
zogenaamde 'Principal Allied and Associated Powers' uit, samen met haar deel te
nemen aan een conferentie die drie maanden later op Armistice Day in Washington
zou beginnen. De voorlopige agenda voorzag in de behandeling van de twee bekende hoofdthema's:
A. 'Limitation of Armament', waarbij eerst gesproken zou worden over de bewapening ter zee en over het opstellen van regels voor wat genoemd werd 'new
agencies of warfare' (duikboten, gifgassen). Vervolgens zou de beperking van de
bewapening te land aan de orde komen, maar het was vanaf het begin duidelijk dat
dit punt vooral terwille van de publiciteit was opgenomen. Het tweede thema,
waarvoor ook China een uitnodiging kreeg, was omschreven als:
8. Ian H. Nish, Alliance in Decline. A Study in Anglo-Japanese Relations, 1908-1923 (Londen,
1972) 379. Vergelijk R. J. Maddox, William E. Borah and American Foreign Policy (Baton Rouge,
La., 1969) 86 vlg.
9. J. Chalmers Vinson, 'The Imperial Conference of 1921 and the Anglo-Japanese Alliance',
Pacific Historical Review, XXXI (1962) 257-266.
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B. 'Pacific and Far Eastern Questions'. Hier zou de hele internationale problematiek met betrekking tot China aan bod komen, verder de kwestie-Siberië en de
mandaat-eilanden in de Pacific. Bij dit laatste onderwerp ging het over het aanleggen van militaire versterkingen op de aan Japan toegewezen mandaat-eilanden en
over de verdeling van de zeekabels die samenkwamen op het eiland Yap. Tenslotte
zou nog gesproken worden over 'electrical Communications in the Pacific'.
De agenda werd in de westelijke wereld en in China met variërende instemming
ontvangen, maar er was wijdverbreide kritiek op het feit dat alleen de overwinnaarsclub van Versailles was uitgenodigd en voor het tweede deel van de agenda alleen
China. Hughes kreeg het dan ook moeilijk met het afschepen van allerlei landen
die op grond van hun belangen in het Verre Oosten aanspraak maakten op een
uitnodiging voor tenminste deel B. van de agenda. Daar was in de eerste plaats de
Sovjet-Unie die zich erover verbaasde dat noch zijzelf, noch de Verre Oosten Republiek was uitgenodigd, terwijl toch de kwestie-Siberië op de agenda stond. Zij ontzegde de conferentie uitdrukkelijk het recht zich te bemoeien met Russische belangen in Oost-Azië10. Onder de gegadigden van het eerste uur bevonden zich ook
België en Nederland. De Belgische regering was diep gegriefd dat zij niet als lid
van de 'Conseil Suprème des Alliés' tegelijk met Engeland, Frankrijk en Italië een
uitnodiging voor de hele conferentie had ontvangen en zij probeerde die met grote
aandrang alsnog te krijgen11. Aan Nederlandse zijde bestond die gevoeligheid
niet, maar men liet het State Department wel weten dat Nederland op grond van
zijn grote koloniale bezittingen in de Pacific en zijn andere belangen in het Verre
Oosten - de betrekkingen tussen China en Oost-Indië, het grote aantal Chinezen
daar, het Nederlandse aandeel in de Yap-kabels - toch ten volle gerechtigd was
deel te nemen aan de conferentie12. Maar Hughes hield voorlopig de boot af. Zijn
10. Foreign Relations of the United States (voortaan afgekort als FRUS) 1921,I, 41-43.
11. De diplomatieke rapportage in de National Archives te Washington, Record Group 59,
State Department File 1910-1929, bevat hierover verschillende stukken. Onthullend zijn de emotionaliteit en verbittering in Belgische regerings- en diplomatieke kringen, nasleep van de hoge verwachtingen in de oorlogsjaren toen België als het morele sleutelpunt van de geallieerde zaak werd
gezien, en van de daarop volgende teleurstellingen tijdens de conferentie van Versailles. Zie ook
FRUS 1921,1, 30, 35.
12. National Archives Washington, R.G. 59, State Department File 1910-1929, nrs. 500 A 4/16
(Amerikaanse zaakgelastigde Norman Armour in Den Haag aan State Department, 13 juli 1921);
ibidem, 500 A 4/72 (State Department aan gezant William Phillips in Den Haag, 9 augustus 1921)
(ook FRUS 1921,1, 54) ibidem 500 A 4/157 (Phillips aan State Department, 9 augustus 1921). Van
belang is ook het verslag van een onderhoud tussen Hughes en de Nederlandse zaakgelastigde
W.H. de Beaufort op 14 juli 1921 in: 'Papers C. E. Hughes, container 176-92, Library of Congress,
Div. of Manuscripts.
De kwestie van die uitnodiging werpt een aardig licht op de relatie tussen de minister van buitenlandse zaken en de koningin. Ondanks de aandrang zowel vanuit Den Haag als vanuit het Nederlandse gezantschap in Washington om aan de conferentie te mogen deelnemen, verzekerde Van
Karnebeek de koningin later dat de uitnodiging 'dezerzijds niet is uitgelokt' en dat ze uitsluitend
het gevolg was van het Amerikaanse inzicht 'dat over de belangrijke vraagstukken betrekking
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aandacht werd gedurende de zomermaanden niet alleen opgeëist door de voorbereiding van de conferentie en de voortdurende gedachtenwisseling over de agenda
met Engeland en Japan, maar hij wilde ook geen nieuwe uitnodigingen verstrekken
zonder de andere vier regeringen daarin te kennen, ballotage dus 13 . Eerst in september raadpleegde hij hen over een eventuele uitnodiging aan België en Nederland en toen duurde het na hun ontvangen instemming nog tot 5 oktober voordat
de uitnodigingen werden verzonden. Ze hadden, tot teleurstelling van de Belgen,
uitsluitend betrekking op het tweede deel van de conferentie14. Het bekend worden van de uitnodigingen aan België en Nederland deed opnieuw een aantal verzoeken op Hughes' bureau belanden waarvan alleen dat van Portugal, dank zij
Engelse steun, werd ingewilligd.
HET BELANG VAN NEDERLAND BIJ DE CONFERENTIE

Van Nederlandse zijde was als voornaamste argument om aan de conferentie deel
te nemen het bezit van het grote koloniale rijk in de Pacific aangevoerd, maar wat
precies de bedoelingen van de grote mogendheden waren en hoe belangrijk de conferentie zou zijn, kon het ministerie van buitenlandse zaken natuurlijk niet afleiden
uit de uitnodiging en de ongespecificeerde agenda. Toch was enige duidelijkheid
nodig in verband met het samenstellen van de delegatie. Aanvankelijk was Van
Karnebeek niet van plan zelf te gaan; per slot van rekening was Nederland alleen
uitgenodigd voor het tweede deel van de agenda en daarin lag de nadruk vooral op
Chinese kwesties. Maar uit contacten met Nederlandse posten in het buitenland,
met name in Londen en Tokio, werd het hem duidelijk dat die vage agenda als dekmantel diende voor besprekingen die het hele systeem van de internationale verhoudingen in Oost-Azië en de Pacific in het geding zouden brengen. De belangrijkste mogendheden zouden daarom ook op ministersniveau vertegenwoordigd
zijn. Daarop besloot Van Karnebeek zelf te gaan. Aan dat besluit zat overigens nog
een pikant aspect. Hij was namelijk sinds een paar maanden voorzitter van de
tweede algemene vergadering van de Volkenbond - in feite was hij net terug uit
Genève - en hij realiseerde zich dat juist in Washington deze functie wel eens in
conflict kon komen met zijn kwaliteit als vertegenwoordiger van de Nederlandse
belangen. Als representant van de Volkenbond, een organisatie die er aanspraak
op maakte de internationale vrede te kunnen behoeden door een nieuwe structuur
te bieden voor de betrekkingen tussen de mogendheden, kon hij gemakkelijk in
hebbende op den Stillen Oveaan en het Verre Oosten bezwaarlijk besprekingen kunnen worden
gevoerd zonder dat daaraan door U.M.'s Regeering... zou worden deelgenomen', 13 oktober
1921, RGP (1921-1922) nr. 46.
13. FRUS 1921, I, 66-67. Zie ook rapportage Hubrecht, 8 september 1921, RGP (1921-1922)
nr. 9.
14. FRUS 1921, I, 76 en RGP (1921-1922) nr. 36.
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een gespannen verhouding raken met Hughes die blijkbaar met het bijeenroepen
van de conferentie een zelfde pretentie had. Dat zou dan meteen de Nederlandse
belangen schaden. Presenteerde hij zich anderzijds uitsluitend als Nederlands
minister, dan stelde hij zich bloot aan kritiek uit de hoek van de Volkenbondaanhangers, die natuurlijk verwachtten dat hij van zijn verblijf in Washington gebruik zou maken om de Amerikaanse regering tot de Volkenbondsgedachte te bekeren 15 . Van Karnebeek is niet lang stil blijven staan bij dit dilemma; voor hem
was het een uitgemaakte zaak dat de Nederlandse belangen moesten prevaleren
en dat hij daarom zo min mogelijk 'profiel' moest geven aan zijn Volkenbondsfunctie. Wel nam hij de voorzorg, via een gesprek met William Phillips, de Amerikaanse zaakgelastigde in Den Haag, het State Department erop te attenderen dat
hij in overeenstemming met de uitnodiging uitsluitend als Nederlands minister zou
komen 16 .
In dat zelfde gesprek liet Van Karnebeek blijken dat hij zeer ingenomen was met
de invitatie, al was die dan wel erg laat gekomen. Welk idee hij op dat moment
precies van de conferentie had, valt moeilijk te zeggen, maar hij vertelde Phillips
dat Nederland een grote delegatie zou zenden 17 en dat de late ontvangst van de
uitnodiging ook daarom te betreuren was omdat bepaalde deskundigen uit Nederlands-Indië die hij in de delegatie wilde opnemen, niet meer tijdig in Washington
konden aankomen. Maar een week later kreeg Phillips te horen dat Nederland
geen grote maar een kleine delegatie zou sturen, bestaande uit Van Karnebeek zelf,
F. Beelaerts van Blokland, hoofd van de afdeling diplomatieke zaken van het
ministerie, en dr. E. Moresco, de pas benoemde vice-president van de Raad van
Indië, terwijl als plaatsvervangende gedelegeerden zouden optreden de Nederlandse
gezant en de gezantschapsraad in Washington, de heren J. C. A. Everwijn en W. H.
de Beaufort. De delegatie zou worden bijgestaan door een staf van vier 'technische
adviseurs', drie secretarissen en een adviseur voor persaangelegenheden18.
Dat was nogal een drastische verandering. Phillips rapporteerde dat hij de indruk
had gekregen dat er na de haast en de aandrang tijdens de zomermaanden om een
uitnodiging te bemachtigen nu een zekere aarzeling was ontstaan, zowel binnen de
Nederlandse regering als in het parlement. Er was beduchtheid gegroeid voor een
15. In die zin is Van Karnebeek inderdaad later in de Tweede Kamer geïnterpelleerd door Van
Ravesteijn, Verslag handelingen Tweede Kamer, 1921-1922, II, 1451. Ook De Telegraaf, toentertijd
progressief-liberaal, uitte hetzelfde verwijt.
16. National Archives Washington, R.G. 59, State Department File 1910-1929, nr. 500 A
4002/63 (Phillips aan State Department, 11 oktober 1921).
17. Volgens Phillips had Van Karnebeek gezegd dat de Nederlandse delegatie wel uit veertig
personen kon bestaan.
18. Tot de staf behoorden: Haersma de With, Starkenborg Stachouwer en Breugel (van buitenlandse zaken) Six, Van Wettum en De Kat Angelino (van koloniën) en kapitein Putman Cramer
(van marine); de persvertegenwoordiger was A. Pelt. Archief ministerie van buitenlandse zaken,
A 260, doos 966, nr. 15 (samenstelling delegatie).
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al te actieve Nederlandse deelneming aan de conferentie waardoor de traditionele
neutraliteitspolitiek in gevaar kon komen. Er gingen zelfs stemmen op die vonden
dat Nederland maar beter buiten de hele affaire kon blijven en de uitnodiging alsnog van de hand moest wijzen; met name de aftredende gouverneur-generaal Van
Limburg Stirum zou een voorstander zijn van dit standpunt19. Phillips' indruk
werd door Van Karnebeek bevestigd: belangrijke kringen en een aanzienlijk deel
van het Nederlandse publiek waren ernstig beducht voor inbreuken op de Nederlandse politiek van afzijdigheid (aloofness) in internationale zaken. Hij voegde eraan toe dat Nederland door een kleine delegatie te sturen duidelijk wilde maken
dat het in een geest van samenwerking de conferentie wilde bijwonen en dat het
niet de ambitie had als een grote mogendheid beschouwd te worden met alle daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden20. 'All Holland asks, . . . is to be let
alone', een uitspraak waarvan hij op dat moment de reikwijdte niet kon voorzien.
DE STILLE ZUIDZEE-CONVENTIE

Dat was natuurlijk wel een erg magere bagage voor een man als Van Karnebeek
die juist niet in die traditionele afzijdigheid geloofde. Het hoeft dan ook nauwelijks
verwondering te wekken dat hij, toen de grote mogendheden zich op de conferentie
gingen bezig houden met de status quo in de Pacific, onmiddellijk te voorschijn
kwam met een eigen suggestie. Dat was het plan van een zogenaamde Stille Zuidzee-conventie, die naar het voorbeeld van de Noordzee- en Oostzee-conventies van
1908 de status quo in het betrokken gebied moest verzekeren21. Al jaren vóór de
wereldoorlog was dat plan in Den Haag onderwerp van discussie geweest tussen de
ministeries van buitenlandse zaken en koloniën en het was al twee keer aan de
Amerikaanse regering voorgelegd. Het resultaat van Van Karnebeeks bemoeiingen
in Washington zijn tenslotte de vier verklaringen van 5 februari 1922 geweest. Er
is hier dus kennelijk sprake van een bepaalde lijn in de Nederlandse buitenlandse
politiek die niet strookte met het dogma van de volstrekte afzijdigheid. Het is dan
19. Inderdaad had Van Karnebeek de ex-gouverneur-generaal in de delegatie willen opnemen,
maar deze had 'om particuliere redenen' bedankt; in zijn plaats werd toen Moresco gekozen. Van
Karnebeek aan de koningin, 17 oktober 1921, Kabinet der koningin, conferentie van Washington.
20. National Archives Washington, R.G. 59, State Department file 1910-1929, nr. 500 A 4002/
107 (Phillips aan State Department, 19 oktober 1921).
21. In het archief van het ministerie van buitenlandse zaken bevinden zich twee portefeuilles
over dit onderwerp, respectievelijk getiteld 'Kabinetsdossier A-l (1908-1914): Zuidzee entente' en
'Kabinetsdossier 0 3 -IV (Zuidzee-Entente)'. De belangrijkste stukken zijn door Smit gepubliceerd
in C. Smit, ed., Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919, derde
periode, 1899-1919, III, 1907-1914 (RGP, Grote Serie CVI; Den Haag: M. Nijhoff, 1961) en
ibidem, IV 1914-1917 (RGP, Grote Serie CIX; Den Haag: M. Nijhoff, 1962). Zie ook Idem,
Nederland in de eerste wereldoorlog (1899-1919), I, Het voorspel (1899-1914) (Groningen, 1971)
203-206.
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ook de moeite waard wat nader in te gaan op dat Zuidzee-plan, temeer omdat in
de discussie over de modaliteiten ervan een paar opmerkelijke visies naar voren zijn
gekomen.
Het ontstaan moet gezocht worden in de vrees voor de opkomst van Japan als
grote mogendheid door zijn overwinning op Rusland in 1905. Daardoor werden de
machtsverhoudingen fundamenteel veranderd en verschillende mogendheden hadden nog al wat moeite met zich daaraan aan te passen. Grote nervositeit ontstond
bijvoorbeeld in de VS met het oog op de Philippijnen en in 1907 werd er zelfs openlijk gesproken over de kans op een oorlog met Japan. Ook de Nederlandse regering
begon zich ongerust te maken over het ongestoorde bezit van de Oost-Indische
koloniën. In hoge kringen van het koloniale bestuursapparaat ontstond een zeker
defaitisme met betrekking tot de toekomst22. De situatie in Europa was eveneens
gespannen, maar in beide delen van de wereld deed zich, althans ogenschijnlijk,
in 1908 een kentering voor. Dat gebeurde door het tot stand komen van een aantal regionale conventies. In beide gevallen ging het initiatief uit van die landen die,
al dan niet stilzwijgend beschouwd werden als de voornaamste oorzaak van de
spanningen, i.c. Duitsland en Japan. Duitsland stelde de Oostzee- en Noordzeeconventies voor die beiden op 23 april 1908 werden getekend23. Van de laatstgenoemde overeenkomst was Nederland niet alleen partij, maar zelfs de direkte
aanleiding. De Duitse regering wilde namelijk de vermoedens en geruchten ontzenuwen dat zij bezig was Nederland binnen haar invloedssfeer te trekken met de
bedoeling het uiteindelijk te annexeren. Deelnemers aan de conventie waren
Duitsland, Engeland, Nederland en Denemarken, terwijl in een later stadium ook
Frankrijk en Zweden-Noorwegen toetraden. Het document verklaarde dat de betrokken mogendheden vastbesloten waren hun respectieve territoria in het Noordzeegebied integraal in stand te houden en ze wederkerig te respecteren. Een onderlinge garantieverklaring die oorspronkelijk in het Duitse ontwerp was opgenomen,
was door Nederland geweigerd. Inhoudelijk stelde de conventie dus niet zoveel
voor. Ze was vooral van Duitse zijde meer een openlijk gepropageerde intentieverklaring dan een echt verdrag, maar bij de toenmalige spanningen ontleenden de
kleine staten er toch een zeker gevoel van veiligheid aan. Vooral de Nederlandse
pers was er zeer mee ingenomen. Het was daarom niet verwonderlijk dat aan Nederlandse zijde het verlangen opkwam een soortgelijke afspraak te maken met betrekking tot de Indische koloniën. Een onverwacht sterke impuls kreeg dat verlangen toen de VS en Japan - op voorstel van de laatste - ook tot de uitwisseling
22. 'Het gebrek aan vertrouwen in de toekomst van Indië als Nederlandsche kolonie gaat zoover, dat hooggeplaatste Indische ambtenaren hun pensioen hier te lande verzekeren'. Afdeling I
(juridische zaken) van het ministerie van koloniën aan de minister, 7 mei 1909, Archief van het
ministerie van koloniën, verbaal 14 mei 1909, C 11.
23. De Leeuw, Nederland, 74 vlg. Vergelijk J. A. A. H. de Beaufort, Vijftig jaren uit onze geschiedenis, 1868-1918 (Amsterdam, 1928) 157.
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van intentieverklaringen overgingen. Zij tekenden op 30 november 1908 de zogenaamde Root-Takahira nota's, waarin beide partijen verklaarden dat zij het
behoud van de status quo 'in het gebied van de Pacific' nastreefden en met het
oog daarop eikaars eilandenbezit zouden respecteren. Wat China betrof ging Japan
akkoord met de bekende Amerikaanse formules van onafhankelijkheid en integriteit van dat rijk en de open deur voor alle naties. Een laatste artikel voorzag in
gemeenschappelijk overleg wanneer de status quo werd bedreigd 24 .
Deze afspraken nu troffen de toenmalige minister van buitenlandse zaken, De
Marees van Swinderen, als een buitengewoon geschikte aanleiding om het Nederlandse verlangen tot vervulling te brengen. De Amerikaans-Japanse nota's vormden weliswaar geen collectieve entente zoals de Noordzeeconventie, maar voor het
overige voldeden ze precies aan wat hij op het oog had. Naar zijn mening kon Nederland de bepalingen over de Pacific en China voetstoots onderschrijven. De
neutraliteit was niet in het geding, omdat de overeenkomst geen verplichtingen met
zich meebracht; met betrekking tot het laatste artikel zou men zich misschien nog
wat terughoudender kunnen opstellen. Maar de voordelen waren evident. Nederland was de mogendheid met het grootste eilandenbezit in de Pacific en het zou dus
het meest profiteren wanneer het in een dergelijke status quo-verklaring kon delen.
De Marees stelde zich voor dat Nederland door een notawisseling met de beide
andere regeringen tot het Amerikaans-Japanse akkoord zou kunnen toetreden 25 .
Merkwaardig genoeg vroeg hij zich niet af, of die landen wel bereid zouden zijn
Nederland tot hun entente toe te laten. Op deze voor de hand liggende vraag werd
de minister geattendeerd door J. Loudon, de gezant in Washington. Loudon op
zijn gunstige waarnemerspost was ervan overtuigd dat Nederland, ondanks zijn
pretentie een middle power te zijn, geen enkele kans maakte om tot de entente te
worden toegelaten; het was nu eenmaal geen machtsfactor en dus niet in staat tot
enige tegenprestatie. Dat laatste gaf De Marees toe, maar hij vond dat de beide
mogendheden die tegenprestatie moesten zien in hun wederzijdse verbintenis jegens
Nederland 26 . Met andere woorden Japan zou het als een winstpunt moeten beschouwen dat de VS beloofden Nederlands-Indië niet aan te vallen en de VS moesten
hun voordeel zien in de overeenkomstige Japanse belofte. Dat was, op zijn minst
genomen, een wat naieve miskenning van de politieke realiteit. Loudon bleef daartegen waarschuwen 27 , zoals hij dat ook deed tegen een op het ministerie van ko24. FRUS 1908, 510-512.
25. Concept-brieven van De Marees aan zijn ambtgenoot van koloniën en aan de Nederlandse
gezant in Washington, december 1908, Archief ministerie van buitenlandse zaken, Kabinetsdossier A-l (1908-1914).
26. Minister van buitenlandse zaken aan minister van koloniën, 7 april 1909, Archief ministerie
van koloniën, verbaal 14 mei 1909, C 11.
27. Loudon aan minister van buitenlandse zaken, 31 juli 1909, Archief ministerie van koloniën,
verbaal 20 november 1909, L 22.
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loniën bedachte variant van De Marees' idee, namelijk een collectieve entente naar
het voorbeeld van de Noordzeeconventie. Minister Idenburg van koloniën gaf
daaraan de voorkeur boven een unilaterale toetreding van Nederland tot de Amerikaans-Japanse overeenkomst, omdat hij, overigens niet ten onrechte, redeneerde
dat Nederland in een moeilijk parket zou komen, wanneer de status quo door een
van de andere partners zelf in gevaar werd gebracht. Op zijn minst zou het dan zijn
goede betrekkingen met één van beiden riskeren, misschien wel met allebei. Men
kon beter het risico spreiden door het gezelschap uit te breiden, net als bij de
Noordzeeconventie. Hij noemde in dit verband Engeland, Frankrijk, Duitsland en
Portugal, die dan samen met de VS, Japan en Nederland een nieuwe collectieve
entente konden sluiten. Maar welke weg men ook koos, zo waarschuwde hij De
Marees, Koloniën stelde in ieder geval één strikte voorwaarde: het initiatief zou
niet van Nederland mogen uitgaan, want vragen om toetreding zou de indruk wekken van angst en die indruk moest tot elke prijs voorkomen worden. De zaak
moest zo geregeld worden dat Nederland, net als bij de Noordzeeconventie, werd
uitgenodigd om toe te treden28
Het zwakke punt in deze gedachtengang was natuurlijk dat Idenburg over het
hoofd zag dat bij de Noordzeeconventie minstens één grote mogendheid, i.c.
Duitsland, belang had. Dat was bij een Zuidzeeconventie niet het geval. Loudon
geloofde er dan ook niet zo erg in, maar hij opperde een ander idee, blijkbaar om
niet als dwarsligger te boek te staan. Zijn betoog kwam neer op het volgende.
Nederlands-Indië had drie grote mogendheden tot onmiddellijke nabuur: Engeland (in Malakka en Noord-Borneo), Duitsland (in oostelijk Nieuw-Guinea) en de
VS (in de Philippijnen). De regering zou kunnen proberen eerst met deze drie tot
een afzonderlijke notawisseling te komen. Wanneer één van hen zou voorgaan,
zouden de anderen te zijner tijd wel willen volgen. In een later stadium zou men
dan de verderaf gelegen mogendheden Frankrijk en Japan op dezelfde wijze kunnen benaderen. Loudon versterkte overigens zijn argumentatie niet door op te
merken dat die voorganger de VS zou moeten zijn 'omdat dit land meer dan onze
andere naburen wellicht te vinden is om uit welwillendheid en niet alleen uit eigenbelang ons terwille te zijn'29. Dit voorstel werd op zijn beurt weer door Koloniën
als 'hersenschimmig' van de tafel geveegd30.
Als gevolg van het initiatief van De Marees waren er dus drie richtingen geopperd
waarin versterking van de sécurité voor Nederlands-Indië kon worden gezocht:
aansluiting bij het Amerikaans-Japanse akkoord, een collectieve entente en een
28. Minister van koloniën aan minister van buitenlandse zaken, 14 mei 1909, in: Smit, ed.,
Buitenlandse politiek, III, nr. 441.
29. Loudon aan minister van buitenlandse zaken, 5 februari 1909, Archief ministerie van koloniën, verbaal 14 mei 1909, C 11 en Loudon aan minister van buitenlandse zaken 31 juli 1909,
Archief ministerie van koloniën, verbaal 20 november 1909, L 22.
30. Archief van het ministerie van koloniën, verbaal 14 mei 1909, C 11.
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notawisseling met ieder van de machtige naburen afzonderlijk. Het zou tenslotte
die laatste mogelijkheid zijn die op de conferentie van Washington werd gerealiseerd.
Ook binnen zijn eigen departement stuitte het idee van De Marees op verzet,
onder andere bij secretaris-generaal Hannema die niets moest hebben van 'het
kersen eten met groote heeren'31. Maar de minister zette door. Gebruik makend
van een verlofperiode in de VS bracht hij de zaak eerst informeel te berde bij president Taft. Die sprak zich meteen uit voor een nieuwe collectieve entente, waarbij
hij met name Frankrijk betrokken wilde zien32. Over een Amerikaans initiatief liet
Taft zich niet zo duidelijk uit, maar De Marees meende nu voldoende grond onder
de voeten te hebben voor een formele stap. Nadat ook de nieuwe minister van
koloniën De Waal Malefijt zich voor een collectieve entente had uitgesproken,
waarbij ook hij niet naliet te waarschuwen dat het initiatief in geen geval van
Nederland mocht uitgaan33, bracht De Marees in december 1909 de zaak in de
ministerraad, waarna de nog steeds sceptische Loudon instructie kreeg Washington
mee te delen dat de Nederlandse regering het op de hoogste prijs zou stellen als de
Amerikaanse het initiatief wilde nemen 'om tussen alle mogendheden die bezittingen hebben in de Stille Oceaan, een entente tot stand te brengen in de geest van de
Noord- en Oostzeeverklaringen'34.
Dat was het begin en vrijwel ook het einde van de internationale procedure van
het plan, want veel verder is de zaak niet gekomen. Het échec dat de Amerikaanse
politiek juist op dat moment had geleden met haar voorstel tot neutralisering van
de Mandsjoerijse spoorwegen deed Loudon, na verkregen toestemming van zijn
minister, besluiten zijn instructie voorlopig niet uit te voeren. Toen hij dat bijna
een jaar later wel deed, bleek dat noch president Taft, noch secretary Knox zich
ooit serieus met het idee van De Marees had bezig gehouden. Zij beloofden dat
toen wel te doen en gaven meteen te kennen dat in ieder geval ook China's deelneming aan de beoogde entente nodig was. Die voorwaarde was voor Koloniën
voldoende om zijn belangstelling voor het project op te geven35.
Het lijdt geen twijfel dat De Marees in zijn enthousiasme de Amerikaanse politiek
ernstig heeft onderschat. Hij heeft zich blijkbaar niet gerealiseerd dat Taft, die
zich zo onomwonden voor een collectieve entente uitsprak, daarmee meteen De
Marees' eigen idee van een Nederlandse toetreding tot de Root-Takahira-overeenkomst de pas afsneed en dat hij verder op een beleefde manier te kennen gaf liever
met Frankrijk dan met Nederland in zee te gaan, een opmerking die hem zonder
31. Smit, ed., Buitenlandse politiek, III, nr. 396, zie ook nr. 489 en 568.
32. Ibidem, nrs. 472 en 475.
33. Ibidem, nr. 488.
34. Ibidem, nr. 497.
35. 'Onze diplomatie zou een achterdeurtje voor een eventuele retraite moeten openhouden'.
Interne aantekening, Archief ministerie van koloniën, verbaal 5 februari 1911, E 3.

113

N. A. BOOTSMA

twijfel werd ingegeven door het bestaan van de Engels-Japanse alliantie. Een bijzonder zwak punt in het Nederlandse beleid was verder de kwestie van het initiatief.
De Marees diende zijn zaak zeker niet door zich zonder meer neer te leggen bij de
eis van Koloniën dat de eerste stap in geen geval van Nederland mocht uitgaan.
Dat liet hem vrijwel geen andere keus dan het initiatief aan Washington toe te
spelen, zoals trouwens ook Loudon suggereerde. Toch viel dat weer niet in goede
aarde bij Koloniën, waar men met schrik vaststelde dat de minister van buitenlandse zaken bereid bleek om 'de waarneming van onze belangen toe te vertrouwen aan den Amerikaanschen president'36. Maar het kwaad was nu eenmaal geschied, zij het dat er niets ergers gebeurde dan dat Taft en Knox de zaak, waarbij
ze geen enkel belang hadden, op de lange baan schoven.
De zaak is blijven rusten tot begin 1913 de Democratische regering van president
Wilson optrad; Loudon heeft ze toen opnieuw ter sprake gebracht. Een paar
maanden later werd hij zelf minister van buitenlandse zaken in het kabinet Cort
van der Linden. Door zijn toedoen ondertekende Nederland het fameuze vredesplan van secretary Bryan37, niet omdat hij er iets van verwachtte, maar uitsluitend
om later Bryan's medewerking te kunnen vragen voor de Zuidzeeconventie38. Dat
was misschien nog de meest reële stap die Loudon op dat moment overbleef, want
op het werkelijk beslissende punt, de vraag namelijk of Nederland als machtsfactor
in de internationale verhoudingen iets kon voorstellen, had het juist duidelijk verstek laten gaan. Immers door de verkiezingen van juni 1913 die een grote winst opleverden voor de liberale concentratie en de SDAP, was het vlootbouwprogramma
dat de staatscommissie-Heemskerk in een uitvoerig rapport van 21 mei had aanbevolen, voorlopig weer van de baan39. Dat programma voorzag in de bouw van
vijf dreadnoughts die samen met de bijbehorende ondersteunende kruisers, torpedojagers en duikboten in de toekomst het permanente eskader voor NederlandsIndië zouden gaan vormen40. Als dit plan werd uitgevoerd, aldus de Britse am-

36. Afdeling I aan ministerie van koloniën, 16 november 1909, Archief ministerie van koloniën,
verbaal 20 november 1909, L 22.
37. In geval van een conflict dat de diplomatie niet kon oplossen, moest een commissie van
onderzoek aan het werk gaan met als voornaamste doel het kalmeren van de opgewonden publieke opnie. Daarna kon het geschil worden voorgelegd hetzij aan internationale arbitrage, hetzij
aan een op te richten Internationaal Gerechtshof. De uitspraken van de onderzoekscommissie
zouden niet bindend zijn en de partijen zouden vrij blijven in het bepalen van hun verdere gedragslijn. De Amerikaanse regering wilde door middel van een stelsel van bilaterale verdragen deze
procedure algemeen ingang laten vinden. Nederland sloot 18 december 1913 een dergelijk verdrag met de VS.
38. Smit, ed., Buitenlandse politiek, III, nrs. 745 en 746.
39. Vergelijk de correspondentie van Idenburg en De Waal Malefljt in G. Puchinger, Colijn en
het einde van de coalitie (Kampen, 1969) 374.
40. J. C. Mollema, Geschiedenis van Nederland ter zee (Amsterdam, 1939) I, 356.
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bassade in Den Haag, zou Nederland in het Verre Oosten een factor worden waarmee de andere mogendheden rekening zouden moeten houden 4 1 .
D a a r is dus niets van gekomen, maar bovendien was de Amerikaanse regering
van Wilson zo mogelijk nog minder geïnteresseerd in een Nederlandse entente dan
die van Taft. D a t bleek onder andere bij het uitbreken van de oorlog in 1914, toen
de regering in Den Haag in grote bezorgdheid de Amerikaanse wees op hun gezamenlijk belang bij het handhaven van de status quo in de Pacific 42 . Washington
ging daar niet op in en nam een afwachtende houding aan.
NEDERLAND OP DE CONFERENTIE

A) De vier verklaringen
Deze voorgeschiedenis is van groot belang geweest voor het optreden van de Nederlandse delegatie in Washington. Van Karnebeek heeft tijdens zijn verblijf daar,
van 6 november 1921 tot 3 januari 1922, een soort dagboeknotities bijgehouden
en in die tijd ook een paar brieven gericht aan minister-president Ruysch de
Beerenbrouck43. Daaruit blijkt dat het verblijf in de Amerikaanse hoofdstad voor
de zelfbewuste en Europa-centrisch ingestelde patriciër die Van Karnebeek was,
in meer dan één opzicht een nogal onthutsende ervaring was44. Afgezien van zijn
verbijstering over de invloed van de publieke opinie en zijn minachting voor 'het
lawaai en de oppervlakkigheid' van de pers, had hij aanvankelijk een nogal laatdunkende mening over secretary Hughes die immers de pretentie had internationale regelingen te kunnen treffen buiten de Volkenbond om. Zo toonde hij zich
niet geïmponeerd door het gedetailleerde plan tot drastische beperking van het aantal Amerikaanse, Engelse en Japanse slagschepen waarmee Hughes de conferentie
opende en dat allerwege, ook binnen de delegaties, een diepe indruk maakte. Wel
41. Annual report over 1913 van ambassadeur Johnstone, 1 februari 1914 in C. Smit, ed., Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919, derde periode, 1899-1919,
VI, buitenlandse bronnen 1899-1914 (RGP, Grote Serie CXXVIII; Den Haag: M. Nijhoff, 1968)
nr. 214.
42. Ibidem, IV, nr. 13.
43. Archief ministerie van buitenlandse zaken, collectie Van Karnebeek, nr. 3 'Dagboek tijdens
conferentie van Washington, 6 november 1921-3 januari 1922' (voortaan geciteerd als Archief
ministerie van buitenlandse zaken, Dagboek Van Karnebeek); Archief Ruysch de Beerenbrouck
(kasteel Wolfrath, Holtum-Born), brieven van Van Karnebeek aan Ruysch, 21,22 en 27 november
1921. Veel van de dagboekaantekeningen en de twee eerste brieven aan Ruysch worden gepubliceerd in RGP (1921-1922).
44. Voor een tekening van zijn persoonlijkheid zie de beschrijving van A. J. Nederbragt, die lang
onder Van Karnebeek op het ministerie heeft gewerkt: A. J. Nederbragt, Herinneringen. Oud en
nieuw uit het boek mijner gedachtenis (Den Haag, 1950) 49-52. Volgens Heldring was Van Karnebeek 'een onverbeterlijke 'Wichtigthuer', maar ook werkzaam en bekwaam. Joh. de Vries, ed.,
Herinneringen en dagboek van Ernst Heldring 1871-1954. Werken NHG vijfde serie, no. 2 (Utrecht,
1970) I, 304.
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kreeg hij gaandeweg meer waardering voor Hughes' leiding van de conferentie,
maar zijn superieure houding verdween pas toen hij op 5 december voor het eerst
hoorde van een nieuw verdrag dat tussen de grote mogendheden in de maak was
ter vervanging van de Engels-Japanse alliantie. Zeer ontnuchterend werkte ook
een gesprek met de Britse minister van marine, Lord Lee of Fareham. Dat ging
over een door Engeland gewenst algeheel verbod van duikboten en Van Karnebeek, die het daarmee niet eens was, meende een sterke zet te doen door te wijzen
op de strategische ligging van de Nederlandse koloniën en op het belang van een
goede defensie van dat gebied, ook voor Engeland zelf. Maar Lee merkte ironisch
op dat 'niemand daar meer begrip van had dan de Engelsche Admiraliteit die zich
daarmede voortdurend bezig houdt'. Het betoog van de Engelsman en een aansluitend gesprek met Hughes brachten Van Karnebeek in een brief aan Ruysch de
Beerenbrouck tot de ietwat timide uitspraak:
Ik kan niet ontkennen dat ik onder den indruk ben van wat uit een militair oogpunt
aan onze koloniën vast zit, en hoezeer door de vreemde Mogendheden op die koloniën
wordt gelet. Ik ben blijde, dat ik hier zelf ben omdat ik daardoor in de gelegenheid ben
achter deze belangrijke dingen te komen45.
Het lag voor de hand dat de Nederlandse delegatie bijzonder geïnteresseerd was in
het nieuwe vier-mogendhedenverdrag van 13 december 1921. Het kwam inderdaad
in de plaats van de aflopende Engels-Japanse alliantie en de ondertekenaars - de
VS, het Britse Rijk, Japan en Frankrijk - beloofden eikaars rechten op hun eilandenbezit in de Pacific te eerbiedigen. Mocht er met betrekking tot dat gebied een
meningsverschil tussen hen ontstaan dat niet door normaal diplomatiek overleg
kon worden geregeld, dan zou de kwestie naar een gezamenlijke conferentie worden verwezen 'for consideration and adjustment'. Ook wanneer die rechten van
buitenaf werden bedreigd, zouden de vier mogendheden 'fully and frankly' onderling overleg plegen over de meest efficiënte maatregelen om de situatie het hoofd te
bieden. Het verdrag had na de laatste ratificatie een looptijd van tien jaren, maar
het zou ook daarna van kracht blijven wanneer geen van de partijen het opzegde.
De betekenis van dit akkoord is met name in de Amerikaanse geschiedschrijving
nogal verschillend beoordeeld. Buckley zag er de bevestiging in van een zeker
Amerikaans overwicht, omdat het een eind maakte aan het enige verbond dat de
VS hinderde, de Engels-Japanse alliantie 46 . Vinson sprak in zijn overigens uitstekende studie smalend over 'de perkamenten vrede', die gebaseerd was op de verwachting dat de invloed van beloften en van de publieke opinie zonder de steun
van internationale organisaties en militaire kracht opgewassen zou zijn tegen de
problemen van een wereldmogendheid47. Wel werd algemeen erkend dat het ver45. Van Karnebeek aan Ruysch, 22 november 1921, RGP (1921-1922) nr. 68A.
46. Buckley, United States.
47. Chalmers Vinson, The Parchment Peace, 217.
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drag een min of meer geslaagd compromis was. Dat kon vooral bereikt worden
doordat zowel in Engeland - en in sommige dominions - als in Japan de oude alliantie eerder een last dan een lust was geworden en men er eigenlijk wederzijds wel
af wilde 48 . Garantiebepalingen bevatte de nieuwe overeenkomst niet, omdat die
natuurlijk niet de goedkeuring van de Amerikaanse senaat zouden krijgen. Japan
en Engeland hadden aanvankelijk de werkingssfeer van het verdrag ook uitgestrekt
willen zien tot hun bezittingen op het Aziatische vasteland, maar de VS die de
'speciale rechten' waarmee Japan voortdurend schermde (Mandsjoerije, Mongolië) niet wilden erkennen, weigerden. Dat had ook nog een andere reden. Het
verdrag stond namelijk niet op zichzelf, maar het hield nauw verband met de onderhandelingen die tegelijkertijd in de conferentie tot beperking van de bewapening
gevoerd werden over de invoering van een naval ratio voor slagschepen. Japan had
steeds vastgehouden aan een tonnageverhouding van 10:10:7 en kon tenslotte alleen tot de door de Amerikanen verlangde verhouding van 10:10:6 gebracht worden op voorwaarde dat de laatsten dan zouden afzien van het aanleggen van
marinebases en militaire versterkingen op Guam en de Philippijnen. De VS waren
daartoe op hun beurt wel bereid, maar dan moest de veiligheid van die eilanden op
een andere manier verhoogd worden. Dat kon bijvoorbeeld gebeuren door de desbetreffende artikelen van de Root-Takahira-overeenkomst uit te breiden tot andere
grote mogendheden. En dat was nu precies waar het niéuwe verdrag op neerkwam.
Wat de Nederlandse delegatie betrof, die werd door het resultaat nogal in verlegenheid gebracht. Enerzijds was er een gevoel van diepe teleurstelling. De vier
mogendheden hadden nu wel de al zolang van Nederlandse zijde nagestreefde collectieve entente gesloten, maar Nederland was er niet bij betrokken en het was er
zelfs niet in gekend. Anderzijds kon men de mogendheden moeilijk verwijten dat
zij precies gedaan hadden wat Van Karnebeek voor de conferentie had gevraagd,
namelijk 'Holland left alone'. Toch nam de minister geen genoegen met de nieuwe
situatie, omdat zijns inziens de internationale positie van Nederlands-Indië door
het verdrag in twee opzichten werd verzwakt: in politieke zin, doordat het uitgestrekte Nederlandse eilandenbezit nu zonder de bescherming van een internationaal 'statuut' in een uitzonderingspositie was gebracht, en in strategisch opzicht doordat de Philippijnen, waar de VS immers geen verdere versterkingen meer
konden aanleggen, ernstig aan waarde inboetten als beschermend schild tegen eventuele Japanse expansieplannen naar het zuiden. Bovendien was Van Karnebeek
nogal gepikeerd door, wat hij noemde, het element van minachting voor een kleinere mogendheid dat in het verdrag lag opgesloten49. Samen met zijn naaste mede48. Ian H. Nish, 'Japan and the Ending of the Anglo-Japanese Alliance', in: K. Bourne en D. C.
Watt, ed., Studies in International History. Essays presented to W. Norton Medlicott (Londen,
1967) 369-385. Ook idem, Alliance, 379.
49. Dagboek Van Karnebeek, 9 en 20 december 1921, RGP (1921-1922) nrs. 92, 93 en 114.
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werker Beelaerts van Blokland heeft hij dan ook stappen ondernomen om de grote
mogendheden tot het inzicht te brengen dat de toestand, wat Nederland betrof, zo
niet kon blijven. De zelfstandigheidspolitiek won het dus van de afzijdigheidspolitiek. Hij werd daarbij geholpen door de omstandigheid dat ook secretary Hughes
met de situatie verlegen zat. Voor ieder die een blik op de kaart wierp, moest het
inderdaad wel een vreemde zaak zijn dat de mogendheden bij hun streven naar
handhaving van de status quo de rechten van Nederland op zijn eilandenbezit niet
met zoveel woorden erkenden. Op persconferenties en later in de senaat werd
Hughes dan ook de vraag gesteld, waarom iets zo voor de hand liggends als opneming van Nederland in het vier-mogendhedenverdrag achterwege was gelaten.
Naar buiten toe wist hij geen beter argument te verzinnen dan dat men er gewoon
niet over gesproken had, dat men het over het hoofd had gezien enz., maar toen
Van Karnebeek hem, privé, die vraag ook stelde, antwoordde Hughes dat het de
VS erom te doen was geweest een vervanging te vinden voor de Engels-Japanse
alliantie die zij per se niet vernieuwd wilde zien50. Een beleefde formule dus om te
zeggen dat Nederland niet belangrijk genoeg was om in het verdrag opgenomen te
worden. Senator Underwood, een ander lid van de Amerikaanse delegatie, zou het
later in de senaat wat duidelijker zeggen: de VS hadden er geen belang bij om Nederland bij het verdrag te betrekken 'because no protection would result to the
United States therefrom'51. Bovendien, zo deelde Hughes Van Karnebeek nog
mee, was het prestige-element een belangrijke factor geweest. Japan wilde alleen
met de twee andere grote maritieme mogendheden in één verdrag genoemd
worden en het had veel moeite gekost om Tokio erin te laten berusten dat ook
Frankrijk zou meedoen; verder wilde het beslist niet gaan. Maar Hughes begreep wel dat de situatie voor Nederland nu erg onbevredigend was. Van Karnebeek zag zijn kans schoon en verwees naar een eerder gesprek waarin hij al meteen
de suggestie had gedaan van een algemeen akkoord, door de negen deelnemers
aan het eind van de conferentie te sluiten waarin de handhaving van de status quo
in de Pacific zou worden vastgelegd. Hij had Hughes toen ook herinnerd aan wat
in dit verband vroeger al met president Taft was afgesproken.
Van Karnebeek's eerste reactie op het vier-mogendhedenverdrag is dus geweest
het idee van de stille Zuidzeeconventie weer naar voren te brengen52. Hughes wees
50. Ibidem, nr. 114.
51. Everwijn aan ministerie van buitenlandse zaken, 22 maart 1922, RGP (1921-1922) nr. 213.
Vergelijk Balfour aan Curzon, 29 november 1921. Documents on British Foreign Policy, 1919-1929,
first series, XIV, nr. 458.
52. Van Karnebeek had zich door Ruysch over de voorgeschiedenis laten inlichten. Van Karnebeek aan Ruysch, 7 december 1921, Archief ministerie van buitenlandse zaken, dossier archief
Nederlandse delegatie ter conferentie van Washington, omslag 3 'status quo Stille Zuidzee';
Ruysch aan Van Karnebeek, 12 december 1921, RGP (1921-1922) nr. 97. Enige maanden eerder,
kort na de Amerikaanse aankondiging van de conferentie, had de vroegere minister van buitenlandse zaken De Marees van Swinderen, thans ambassadeur in Londen, ook nog eens aan die
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het niet van de hand, maar toen het op de uitwerking aankwam bleek dat niet zo
eenvoudig te zijn. In hun gesprekken met de verschillende delegaties werd het Van
Karnebeek en Beelaerts duidelijk dat de grote mogendheden het onbevredigende
van de Nederlandse positie inzagen en ook wel bereid waren - Japan met enige
aarzeling53 - daaraan iets te doen. Aan Amerikaanse en Engelse zijde wilde men
de oplossing in eerste instantie zoeken in de richting van een aanvullende verklaring op het vier-mogendhedenverdrag, waarin de ondertekenaars (dus niet Nederland) uitspraken dat zij ook de Nederlandse rechten op zijn eilandenbezit in de
Pacific zouden respecteren54. Maar daar voelde Van Karnebeek niets voor, om
dezelfde reden als Idenburg vroeger al had aangevoerd: het risico voor de Nederlandse neutraliteit was te groot door de verplichting tot gemeenschappelijk overleg met alleen maar grote mogendheden in geval van een crisis. Bovendien vond
hij dat de voorgestelde formule Nederland 'een patronaat' opdrong55. Hij bleef
daarom vasthouden aan een overeenkomst naar het model van de Noordzeeconventie. In overleg met het Amerikaanse delegatielid E. Root (dezelfde die in
1908 met Takahira tot een akkoord was gekomen) naar wie hij door Hughes was
verwezen, stelde Van Karnebeek een concept op dat niets anders bevatte dan een
verklaring van eerbiediging van wederzijdse territoriale rechten; over gezamenlijk
overleg werd in het geheel niet meer gesproken. Root stelde overigens dat het een
acht-mogendhedenverklaring moest worden; China kon er beter buiten gelaten
worden met het oog op Mandsjoerije en Mongolië56.
Een paar dagen later - Van Karnebeek was al voorbereidingen aan het treffen
voor de terugreis naar Nederland - vernam hij echter van Hughes dat het ontwerp
toch niet aanvaardbaar was voor het State Department. Een zo opvallende discriminatie van China dat als enige van de negen mogendheden buiten spel gezet zou
worden, vond Hughes achteraf toch niet goed te verkopen57. Hij wees Van Karnevoorgeschiedenis herinnerd. Hij stelde toen dat 'het sluiten van een Zuidzee-conventie altijd op
het programma der Nederlandsche Regeering had gestaan' en verwees naar zijn gesprek met Taft,
Loudon's voortgezette activiteit, het aanwezige dossier op het ministerie en zijn eigen opmerkingen
in de Kamer 1909 en 1910. De Marees aan ministerie van buitenlandse zaken, Politieke rapportage,
Londen 1921.
53. Dagboek Van Karnebeek, 14 december 1921, RGP (1921-1922) nr. 102.
54. Concept van Malkin, adviseur van de Engelse delegatie, 21 december 1921 gevoegd bij de
aantekeningen in het dagboek van Van Karnebeek, 2 januari 1922, ibidem, nrs. 136 en 136A. Suggestie van Root, Archief van het ministerie van buitenlandse zaken, Dagboek Van Karnebeek, 23
december 1921.
55. Dagboek Van Karnebeek 10 en 23 december 1921 respectievelijk in RGP (1921-1922) nr. 95
en Archief van het ministerie van buitenlandse zaken, Dagboek Van Karnebeek. Vergelijk
Buckley, United States, 141. Overigens bestaat hier en daar in de literatuur het misverstand dat
Nederland toch als partij tot het vier-mogendhedenverdrag wilde toetreden. Philip C. Jessup,
Elihu Root (New York, 1938) II, 460.
56. Dagboek Van Karnebeek, 27 december 1921, RGP (1921-1922) nrs. 126 en 126A.
57. Dagboek Van Karnebeek, 2 januari 1922, ibidem, nr. 136.
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beek op de sterk anti-Japanse publieke opinie in de VS, maar hij was waarschijnlijk
gevoeliger voor de druk van de senaat die een bijzonder kritisch oog hield op alles
wat met China te maken had. Van Karnebeek spartelde natuurlijk tegen, maar het
hielp niet; zijn ideaal van een collectieve verklaring was niet te realiseren. Er bleef
niets anders over dan aan te knopen bij wat de mogendheden wél wilden geven,
een soort appendix-positie van Nederland aan het vier-mogendhedenverdrag, maar
dan zonder die consultatieverplichting en zonder de schijn van Nederlandse ondergeschiktheid. Dat bleek toch niet zo gemakkelijk op papier te brengen en tenslotte
kwamen Van Karnebeek en Beelaerts tot de conclusie dat hun wensen alleen vervuld konden worden door het verdrag als zodanig buiten beschouwing te laten en
de vier mogendheden afzonderlijk schriftelijk te laten verklaren dat uit hun overeenkomst niet afgeleid moest worden dat zij het Nederlandse eilandenbezit niet
zouden respecteren. Dat was dus het idee van de afzonderlijke verklaringen van
Loudon uit 1909.
De beide gedelegeerden stelden een desbetreffende tekst op 58 waarmee Hughes nu
zonder voorbehoud instemde. Van Karnebeek is onmiddellijk daarna naar Nederland teruggekeerd, zodat Beelaerts de zaak verder kreeg af te handelen. Hij kon
na enige tijd melden dat ook de drie andere mogendheden akkoord gingen met het
Nederlandse ontwerp, alleen stond Engeland erop dat een soortgelijke verklaring
ook aan Portugal - 'our oldest ally'59 - moest worden gegeven60. Met enige vertraging, maar nog net voor de sluiting van de conferentie op 6 februari 1922 werden de gelijkluidende nota's door de Amerikaanse, Engelse, Franse en Japanse diplomatieke vertegenwoordigers in Den Haag aan Van Karnebeek overgegeven61.
E) China
Naast haar zorg voor de erkenning van de Nederlandse souvereine rechten op
Oost-Indië heeft de delegatie zich in Washington actief betoond op een aantal
andere punten. Niet zozeer inzake de kwestie-China, het andere zwaartepunt van
de conferentie, want dat was niet nodig. Nederland had geen grote rechtstreekse
belangen in China en bovendien hielden de mogendheden zich collectief met de
kwestie bezig. Nederland gaf zijn steun dan ook aan de gezamenlijke afspraken die
er werden gemaakt en was mede-ondertekenaar van het negen-mogendhedenverdrag van 6 februari. Dat wil overigens niet zeggen dat de delegatie van harte instemde met de door de Amerikanen aangegeven koers. Dat deden de andere delegaties trouwens evenmin, maar het principe van collectief optreden werd beschouwd
58. Dagboek Van Karnebeek, 2 januari 1922, bijlage 2, ibidem, nr. 136B en zie nr. 137.
59. Documents British Foreign Policy, 1919-1939, first series, XIV, nrs. 529 en 539.
60. Beelaerts van Blokland aan ministerie van buitenlandse zaken, 27 januari en 1 februari 1922,
RGP (1921-1922) nrs. 154 en 156.
61. Van Karnebeek aan de koningin, 6 februari 1922, ibidem, nr. 162.
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als een voldoende waarborg tegen een al te liberale Amerikaanse uitverkoop van
buitenlandse rechten en bezittingen in China. Op die manier gingen de mogendheden ermee akkoord dat er twee nieuwe conferenties gehouden zouden worden,
waarop de Chinese aanspraken op tariefautonomie en afschaffing van de extraterritoriale rechten serieus aan de orde zouden komen. Toch had juist op dit punt
de Nederlandse delegatie haar bedenkingen. Zij vreesde namelijk dat het zelfbewustzijn van de Chinese revolutionaire beweging - in de Nederlandse diplomatieke stukken nog steevast met 'Jong China' aangeduid - daardoor steeds krachtiger zou worden, en dat niet alleen in China zelf maar ook onder de Chinese
minderheden in de koloniale gebieden van Z.O.Azië. In de Nederlands-Indische
samenleving nam die Chinese minderheid een belangrijke plaats in; ze was talrijk
en welgesteld en ze vormde de ruggegraat van de middenstand. Maar daarnaast
was ze juridisch achtergesteld bij bijvoorbeeld de Japanners en onderworpen aan
het speciale statuut voor 'vreemde oosterlingen'. Van een stimulering van het Chinese nationalisme moest dan ook worden gevreesd dat het die koloniale ordening
op losse schroeven zou zetten. Nederland was dus huiverig om aan de Chinese
verlangens tegemoet te komen en het liep dan ook achteraan in de rij van landen
die tot reële concessies bereid waren, toen in 1925 en volgende jaren de afschaffing
van de extraterritoriale rechten in China steeds urgenter werd.
Intussen maakte Van Kamebeek wel een paar notities over het Amerikaanse beleid. Aanvankelijk begreep hij het niet. Al dat gepraat over de territoriale integriteit en economische zelfstandigheid van China ging zijns inziens voorbij aan de
kern van de zaak, de vraag namelijk wat China met die zelfstandigheid zou doen.
Als de conferentie er niet toe zou bijdragen de heersende anarchie in China te beteugelen en een proces van politieke consolidatie op gang te brengen 'waartoe m.i.
herstel van het monarchaal beginsel bevorderlijk zou zijn'62, zou ze het Chinese
vraagstuk niet naar een oplossing kunnen helpen. Ook zinde het hem niet dat de
Amerikanen de kwestie-Siberië geheel los van China wilden behandelen en dat zij
ook de Russische territoriale integriteit gerespecteerd wilden zien. Zij drongen er
bij Japan op aan zijn troepen uit Oost-Siberië terug te trekken, zoals zijzelf en de
Engelsen allang hadden gedaan na de interventie van 1918. Van Kamebeek vond
die pressie op Japan eigenlijk niet zo verstandig. Wanneer men van dat land concessies verwachtte in de veel belangrijker Chinese kwestie, zou het juist in Siberië
compensaties geboden kunnen worden. Als men het nu ook daar de pas afsneed,
zoals de Amerikanen wilden, zou immers de kans groter worden dat Japan zijn
expansie in zuidelijke richting ging zoeken. Eerst door een gesprek met Root kreeg
Van Kamebeek inzicht in de motieven van het Amerikaanse beleid. Root maakte
hem duidelijk dat de VS best begrepen dat ook de conferentie geen eind kon maken
62. Archief van het ministerie van buitenlandse zaken, Dagboek Van Karnebeek, 17 november
1921.
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aan Japan's greep op China, maar het was hen erom te doen de Japanse activiteiten
over de hele linie af te remmen en zodoende China de kans te bieden 'to work out
its own salvation'63. Daarvoor was de situatie thans gunstig, want Japan had te
kampen met ernstige economische problemen. Zo ooit, dan was nu het moment
aanwezig om China een kans te geven. Over Siberië sprak Root verder niet.
Van Karnebeek noteerde zijn reactie op deze mededelingen niet, maar aangezien
hij zich in het vervolg van commentaar onthield, mag men aannemen dat hij de
Amerikanen 'the benefit of the doubt' wilde geven.
C) De duikbootkwestie
Heel wat meer activiteit heeft Van Karnebeek ontplooid, toen Engeland de duikboot wilde laten verbieden en daarmee vooral het defensiepotentiëel van de kleinere landen aantastte. De moeilijkheid daarbij was dat Nederland alleen was uitgenodigd voor de bespreking van de problemen van het Verre Oosten en de Pacific
en dus niet kon deelnemen aan de ontwapeningsconferentie. Van Karnebeek kon
daarom alleen proberen in de privé-sfeer iets te bereiken. Aan de andere kant was
dat weer een voordeel, want een openlijke uitspraak zou de goede verstandhouding
met Engeland op het spel zetten en bovendien zijn eigen positie in Nederland verzwakken, of, zoals hij het in een moment van beeldend vermogen formuleerde:
'zekere groepen [zouden] kapsie . . . maken, wanneer ik mij voor den duikboot
ging spannen'64.
In hun ontwapeningsvoorstel hadden de Amerikanen oorspronkelijk aan de vermindering van het aantal slagschepen een proportionele reductie gekoppeld van
wat genoemd werd auxiliary craft: kruisers, flotilleleiders, torpedobootjagers en
duikboten. Met het eerste deel van hun voorstel hadden ze succes gehad, maar tegen
het tweede deel rezen onmiddellijk van alle kanten bezwaren. Het waren vooral
de middelgrote en kleine zeemogendheden die een proportionele reductie niet
wilden aanvaarden, omdat die hen afhankelijk zou maken van de grote. De
Franse delegatie verklaarde zelfs dat de door haar aanvaarde beperking van het
aantal slagschepen juist een groter getal auxiliary craft nodig maakte. De discussie
kwam in een geheel nieuw stadium, toen de Engelsen op 18 november formeel het
voorstel deden de duikboot zonder meer af te schaffen. Dat was een begrijpelijke
zet, gezien hun ervaringen in de wereldoorlog. Door te wijzen op de geringe defensieve betekenis van de duikboot probeerden de Engelsen zich nu met één klap
te ontdoen van het enige wapen dat zij echt vreesden. Maar dat was een al te
simpele manoeuvre. De duikboot was al veel te belangrijk gebleken dan dat ze nu
zonder meer kon worden afgeschaft. De Amerikaanse marine bijvoorbeeld sloeg
juist haar defensieve kwaliteiten hoog aan: als verkenner, mijnenlegger, bewaker
63. Dagboek Van Karnebeek, 22 november 1921, RGP (1921-1922) nr. 68.
64. Dagboek Van Karnebeek, 20 december 1921, ibidem, nr. 114.
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van stroomgaten en aanvulling op de kustverdediging. Wel moest de rücksichtslose
onbeperkte duikbootoorlog buiten de wet geplaatst worden, maar de onderzeeër
op zichzelf noemde ze een effectief en legitiem oorlogswapen65.
Deze opvatting was niet vrij van enig simplisme, omdat immers de duikboot juist
als aanvalswapen het meest geducht was gebleken, maar in ieder geval steunden de
Amerikanen het Engelse voorstel niet. Japan deed dat evenmin. Regelrechte tegenstand kwam van Frankrijk en Italië, landen zonder grote oppervlaktevloot. Bij
deze en kleinere landen speelde ook de omstandigheid dat de duikboot een betrekkelijk goedkoop wapen was een belangrijke rol. Dat gold ook voor Nederland; in het nieuwe vlootbouwprogramma was over een periode van tien jaren
voorzien in een totaal van 58 onderzeeërs: 22 (van 500 ton) voor de defensie van
Nederland zelf en 36 (van 900 ton) voor die van Oost-Indië66. Minister van Dijk
van marine liet Van Karnebeek dan ook weten dat de Nederlandse regering een
duikbootverbod niet kon accepteren, omdat daardoor een kleine mogendheid het
defensieve wapen ontnomen zou worden dat binnen haar financiële capaciteit
lag67. Over een ratio, dus een proportionele tonnageverdeling zoals die nu voor
slagschepen was ingevoerd, zei hij niets, maar ook daarvoor voelde Van Karnebeek niet veel omdat er in dat geval voor Nederland te weinig zou overblijven68.
Onmiddellijk nadat Balfour het Engelse voorstel had ingediend, kwam Van
Karnebeek ertegen in het geweer. Bij de Franse en Italiaanse delegaties trof hij
natuurlijk volledige instemming aan en ook Hughes, die hij een exemplaar van het
Nederlandse vlootplan beloofde, toonde begrip voor zijn betoog dat Nederland
de duikboot niet kon missen69. De harde noten moesten natuurlijk met de Engelsen worden gekraakt en Van Karnebeek deed zijn best in afzonderlijke gesprekken
met Balfour en Lee, maar hij kreeg met name bij de laatstgenoemde geen voet aan
de grond. Lee ging ervan uit dat Engeland zich terwille van het naakte bestaan nu
eenmaal tegen de duikboot teweer moest stellen. Voor een land als Nederland was
65. 'Recommendations of the General Board of the Navy to the Secretary of the navy, 15 november 1921', National Archives, Washington, R.G. 43 'Conference on the Limitation of Armament 1921-1922. U.S. Delegation to the Conference', Mr. Miles' office, F56-F68, ingang 94,
doos 136, F56.
66. Kapitein Putman Cramer die een groot aandeel had gehad in het opstellen van het Nederlandse ontwerp-vlootwet, vervaardigde een beredeneerde nota over dit vlootbouwprogramma (ongedateerd). Van Karnebeek gaf exemplaren aan Lee en Hughes. Archief van het ministerie van
buitenlandse zaken, dossier archief Nederlandse delegatie ter conferentie van Washington, omslag 2 'vlootpolitiek 1921-1922'.
67. Archief van het ministerie van buitenlandse zaken, A 260, Beperking van bewapening, omslag : 'van en aan de Nederlandse delegatie te Washington'. Vergelijk Ruysch aan Van Karnebeek,
22 december 1921, RGP (1921-1922) nr. 119.
68. Dagboek Van Karnebeek, 25 december 1921, ibidem, nr. 122A. Een paar dagen eerder had
hij overigens op een persconferentie gezegd dat Nederland een ratio voor duikboten zou toejuichen. Dagboek Van Karnebeek, 20 december 1921, ibidem, nr. 115.
69. Dagboek Van Karnebeek, 18,19 en 21 november 1921, respectievelijk ibidem, nr. 61 en Archief van het ministerie van buitenlandse zaken, Dagboek Van Karnebeek.
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het daarom beter dat het zijn heil niet zocht in dat wapen, maar in torpedobootjagers en kleine kruisers. Toen Van Karnebeek na dit baatzuchtige advies het belang van de strategische positie van Nederlands-Indië ter sprake bracht, merkte
Lee op dat die inderdaad zó belangrijk was dat Engeland nooit zou toestaan dat
een ander land zich daarvan meester maakte. Als dat dreigde te gebeuren, zou de
Britse vloot ingrijpen, ongeacht de toestemming van Nederland. Hij herhaalde
verschillende keren dat Engeland op dit punt een eigen politiek volgde, onafhankelijk van de verhoudingen met en tussen de andere mogendheden70. Van Karnebeek
was nogal onder de indruk van dit gesprek, hetzij omdat eruit bleek hoezeer Nederland als quantité négligeable werd beschouwd wanneer het om de echte krachtsverhoudingen ging, hetzij vanwege de verzekering - en dat nog wel van de meest
bevoegde zijde - dat de seapower van het Britse Rijk Nederland in het bezit van
zijn Aziatische koloniën zou handhaven.
In de ontwapeningsconferentie verloor Engeland overigens de strijd om de duikboot, zoals te verwachten was. Toen een algemeen verbod geen haalbare kaart
bleek deden Balfour en Lee een stap terug en stelden ze een ratio voor, gebaseerd
op een laag tonnageniveau. Het was tenslotte Frankrijk dat definitief een streep
haalde door alle pogingen om auxiliary craft proportioneel te verminderen. Dit
tot opluchting van Van Karnebeek die reëel genoeg was om te erkennen dat, wanneer de conferentie een ratio had aanvaard, Nederland daar toch niets tegen had
kunnen doen71. Niet meer bedreigd door buitenlandse aanslagen kon dus het
Nederlandse ontwerp-vlootwet in eigen land zijn parlementaire koers volgen tot het
in 1923 door de binnenlandse oppositie werd getorpedeerd.
D) De Yap-kabels
Een voor Nederland niet onbelangrijke zaak, die overigens grotendeels buiten de
conferentie om afgehandeld werd, betrof de verdeling van de drie kabels die vanuit
Sjanghai, Menado en Guam samenkwamen op het eiland Yap in de Carolinenarchipel. Deze eilandengroep behoorde tot de voormalige Duitse bezittingen in
de Pacific die in het verdrag van Versailles als mandaatgebied aan Japan waren
toegewezen. In dat zelfde verdrag moesten de Duitsers al hun oceaankabels afstaan aan de geallieerden. Van de grote mogendheden hadden Japan en de VS het
meeste belang bij de Yap-kabels. Ze hadden daarover voor. de conferentie al lang
onderhandeld, omdat de Amerikanen geen genoegen namen met een loutere verdeling. Ze wilden een gedetailleerde overeenkomst waarin hun onder andere vrije
toegang tot Yap en ongecensureerd gebruik van de kabels zouden worden verzekerd. Een dergelijke overeenkomst moest bovendien verband houden met een nader
vast te stellen regeling voor het beheer van de mandaateilanden in het algemeen, een
70. Van Karnebeek aan Ruysch, 21 en 22 november 1921, RGP (1921-1922) nrs. 66 en 68A.
71. Ibidem, nr. 122 A.
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zaak die de Amerikanen zich in Versailles uitdrukkelijk hadden voorbehouden.
De Nederlandse regering was in de Yap-kabels geïnteresseerd omdat die het
eigendom waren geweest van een Duits-Nederlandse onderneming waarin het Nederlandse aandeel ongeveer een derde bedroeg. Als waarnemer van de belangen
van deze participant maakte de regering in Den Haag aanspraak op 30 % van elk
van de drie kabels. Voor deze min of meer technische kwestie was in de loop van de
Amerikaans-Japanse onderhandelingen de volgende oplossing bedacht. Japan
zou de Sjanghai-kabel krijgen, de VS die naar Guam en Nederland de Menadokabel, dit dan in ruil voor zijn rechten op de beide andere72. Alle grote mogendheden gingen daarmee akkoord. Voor de Nederlandse regering was dat een aantrekkelijke regeling en ze accepteerde ze dan ook graag, maar de afdoening traineerde nogal doordat de Amerikaans-Japanse onderhandelingen maar langzaam
vorderden. Tijdens de conferentie, maar buiten de zittingen om, werd tenslotte
overeenstemming bereikt. Daarop heeft de Nederlandse delegatie uiteraard geen
invloed gehad; Van Karnebeek heeft niet meer kunnen doen dan van tijd tot tijd
aandringen op een spoedige afhandeling van de zaak73.
BESLUIT

De Nederlandse delegatie keerde na afloop van de conferentie tevreden naar huis
terug in de overtuiging dat de balans van haar deelneming duidelijk positief was.
De Nederlandse souvereine rechten op de Oost-Indische koloniën waren internationaal erkend, de politieke belangen niet geschaad, het vlootbouwprogramma
onverlet. De Nederlandse deskundigheid en onpartijdigheid hadden in de verschillende subcommissies met betrekking tot China erkenning gevonden en de betrekkingen met sommige mogendheden, met name de VS waren verbeterd. Het is dan
ook opvallend dat in het verslag van de conferentie, opgesteld door A. D. A. De
Kat Angelino, één van de deskundigen die de delegatie in Washington terzijde
stond, een kritische en ongeruste toon doorklinkt. De Kat Angelino, ambtenaar
voor Chinese Zaken van het Nederlands-Indische bestuur, vervaardigde op verzoek van de minister van koloniën een gedetailleerd rapport, dat meer was dan een
klapper op de officiële stukken van de conferentie. Het schonk volgens de bedoeling van de opdrachtgever vooral aandacht aan 'den eigenlijken politieken bodem
en atmosfeer, waarin de conferentie wortelde en ademde . . . ter verkrijging van
een behoorlijk perspectief'. Het gaat dus om een fundamenteel stuk dat zeker be72. 'Verslag over de Conferentie tot beperking der bewapening. Washington 11 november 19216 februari 1922', 31 maart 1922 de minister aangeboden (280 blz., 14 blz. bijlagen), Archief van
het ministerie van buitenlandse zaken, collectie van Karnebeek, nr. 11, doos 8, blz. 158. Vergelijk
Conference on the Limitation of Armament, 67th Congress, 2nd Session. Senate Document 125
(Washington, 1922) 85-87.
73. Dagboek Van Karnebeek, 14 december 1921, RGP (1921-1922) nr. 101.
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stemd was om betrokken te worden bij de beleidsoverwegingen van het ministerie.
De analyses en beschouwingen van De Kat Angelino zijn vooral van belang omdat
ze de visie op de politieke 'Umwelt' vanuit Batavia weergeven74.
De auteur legde er de nadruk op dat de invloed die de conferentie zou uitoefenen
op het geheel van de machtsverhoudingen tussen de mogendheden voor Nederland
van de grootste betekenis was, groter dan de afzonderlijke onderwerpen van de
agenda waarbij het betrokken was. Het ging om de vraag, hoe de mogendheden
zouden reageren op wat hij noemde 'de ontwikkelingsgang van Azië'. Immers de
gebeurtenissen in China en Brits-Indië - in verband met het laatste bracht hij het
Mohammedaanse reveil ter sprake - hadden hun weerslag op Nederlands-Indië
wegens het 'algemeen Aziatische saamhorigheidsgevoel tegenover de Westerse
hegemonie'. Hij plaatste de conferentie in het brede perspectief van het behoud van
het koloniale systeem tegenover het opkomende nationalisme in heel Azië. Een
centrale plaats in zijn beschouwingen nam Japan in, het oriëntatiepunt van dat
nationalisme. De grootste bedreiging voor de westerse hegemonie zou naar zijn
mening ontstaan, wanneer Japan erin zou slagen zich van de samenwerking met
China te verzekeren. Het zou dan economisch onafhankelijk worden van de VS en
de Europese landen. Daarom lag het belang van de westerse mogendheden minder
bij de verschillende Chinese onderwerpen van de agenda dan wel bij de richting
waarin China zelf zich bewoog. Nederland was er bovendien bijzonder bij geïnteresseerd vanwege de omvangrijke Chinese bevolkingsgroep in Indië.
Voor De Kat Angelino stond het vast - en daarmee week hij af van de gangbare
opvattingen - dat de conferentie de positie van Japan niet had verzwakt maar versterkt. Japan had weliswaar met betrekking tot China bepaalde concessies moeten
doen, maar het versterkte zich in Mandsjoerije terwijl juist de positie van de Europese mogendheden veel ernstiger had geleden. Minstens zo belangrijk was het feit
dat Japan in het westelijk deel van de Stille Oceaan onaantastbaar was geworden
doordat de VS geen bases meer konden aanleggen op Guam en de Philippijnen.
Singapore was nu nog het laatste belangrijke bolwerk van de westerse heerschappij
in Oost-Azië. En passant waarschuwde de auteur er dan ook tegen om van de voorgestelde versterking van de Nederlandse vloot in Indië af te zien of ze te beperken.
Het is deze visie vanuit de koloniale wereld die het rapport van De Kat Angelino
zijn betekenis geeft. Het is, voorzover bekend, het enige van de eigentijdse commentaren waarin de relatie tussen de conferentie van Washington en de koloniale
systemen in de Pacific en het Verre Oosten zo expliciet wordt aangegeven. Het
werd echter niet gepubliceerd en heeft daarom geen reacties kunnen uitlokken.
74. 'Verslag over de Conferentie tot beperking der bewapening'. Het verslag is verdeeld in twee
hoofdstukken. In het eerste, getiteld 'Voorgeschiedenis van de conferentie', worden beschouwingen gewijd aan de afzonderlijke deelnemende landen. In het tweede worden de verschillende onderwerpen van de conferentie behandeld. Als bijlagen zijn de diverse gepubliceerde stukken bijgevoegd: Analyses en beschouwingen, 115-121 en 271-280.
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G. Asaert, e.a., ed., Maritieme geschiedenis der Nederlanden, I, Prehistorie, romeinse tijd,
middeleeuwen, vijftiende en zestiende eeuw (Bussum: De Boer Maritiem, 1976, 369 blz.,
ƒ 9 5 . - in serie, ƒ 115.- als los deel, ISBN 90 228 1947 7); II, Zeventiende eeuw, van 1585
tot ca 1680 (Ibidem, 1977, 389 blz.).
As a member of the 'Comité van aanbeveling', I should be able to claim some responsibility for the planning of this important and innovative work. But candour compels me
to admit that I had nothing to do with it, beyond figuratively affixing a belated nihil
obstat.
The need for a new Standard maritime history in the broadest sense of the term, is
sufficiently obvious. The classic works of De Jonge, Backer Dirks, and Mollema, all
concentrated on the purely naval aspects, with sea-battles as their centre-pieces. Admirable in their respective days and generations, they are now outdated in most respects.
The time has come for a Standard work of more encyclopedic scope, embodying the results
of recent research in many fields with which those writers had little or no concern. Judging
by these first two volumes, the Maritieme Geschiedenis der Nederlanden will fully supply
this want.
The whole work will comprise four volumes, of which the first two have already appeared. Volume III will deal with the eighteenth century and with the first half of the
nineteenth, thus covering the change from sail to steam. The fourth volume will cover
the second half of the nineteenth century and down to the present day. Where terminal
dates are given, they are, of course, approximate, and contributors have some leeway on
either side.
The structure of each volume is thematic, save for the first three chapters of vol. I, where
the relative scarcity of source-material before the early fifteenth century has led the
editors to adopt a chronological sequence to c. 1400. The thematic structure is followed
for the remaining (and longer) portion of volume I, and the same themes are handled
in the same sequence in the following volume. Each volume opens with a general introduction, followed by chapters in fixed thematic sequence, beginning with an analytical
description of the various types of ships in the period concerned. Then follow chapters on
ship-building and shipwrights; ship-owning, and harbours; maritime insurance and maritime law (though these two sections are missing from volume II, and will be covered in
volume III, for reasons not explicitly stated). Then come chapters dealing with the socialeconomic conditions of seamen ashore and afloat; navigation and seafaring, beginning
with charts and instruments; the fisheries, both coastal and deep sea; the admiralties and
naval administration; the various forms of maritime warfare, including privateering and
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piracy. In short, a very comprehensive coverage. A critical and selective bibliography for
each chapter is given at the end of each volume. The bibliographies make no claim to
completeness, but they take account of all important recently published work, including
books and articles in several languages. They form a most useful guide to further reading.
As such they have enabled the editors and contributors to omit footnotes to the text,
since this is a work of haut vulgarisation and not a pioneer publication of original and
specialised research.
The contributors are mainly Dutch and Belgian, but include three foreigners. They are
all established experts in their respective fields, and they have admirably discharged the
assignments which have been given them. The numerous illustrations have been very
carefully selected, and great pains have been taken to ensure their immediate relevance
to the text - something not always apparent in 'coffee-table' books of this kind. They
range from the very familiar to the totally unfamiliar (at least to this reviewer . . . ) . Linedrawings, sketch-maps and plans, help to clarify the text in appropriate places. Incidentally, some of the birds'-eye views of sixteenth- and seventeenth-century towns reproduced
here, seem to rival twentieth-century aerial photographs in accuracy. The quality of
reproduction is very high, including the colour-plates. Paper, typography, and layout
are also of the highest standards. All this is inevitably reflected in the price (Dfl. 95 before
publication, 150 after). Though high, this is reasonable enough, considering the wealth
of information and illustration, to which the reader can frequently and advantageously
return for consultation, in all probabiüty for many years to come.
Regarding the two volumes now under notice, the fall of Antwerp and the closing of the
Schelde clearly symbolise the shift of maritime power and influencefrom the South to the
North. The resultant extraordinary maritime expansion and flowering of the Dutch Republic during its 'Golden Century' is covered in volume II. The shift is also reflected in
the weighting of the respective contributors. Belgians slightly predominate in volume I;
whereas volume II is almost entirely written by their northern colleagues. This work
designedly omits any detailed consideration of inland craft (whether on river, canal, or
lake), save where some account of them is needed to explain the development of coastal
or ocean-going shipping.
Readers who approach these sumptuous volumes with high expectations will not be
disappointed. This reviewer is primarily interested in the seventeenth century, so he
learned more from the first volume; but both contain much fascinating textual and pictorial information, as indicated above. The contributors are fully aware of the great importance of social-economic factors as integral parts of maritime history. They have
accordingly made full use of such invaluable works as J. A. Van Houtte's Economische en
sociale geschiedenis van de Lage Landen (1964), J. Craeybeckx, Un grand commerce d'importation: Les vins de France aux anciens Pays-Bas (1958), and the invaluable AAGBijdragen, typified by A. M. Van der Woude, Het Noorderkwartier (1972), and J. A. Faber,
Drie Eeuwen Friesland, 1500-1800 (1972).
Whereas earlier works on maritime history, as mentioned previously, concentrated
heavily on sea warfare and on voyages of discovery, the balance is here redressed, though
not unfairly so. For example, in volume I the activities of the seabeggars and the warfare
in 1568-85, which are so copiously narrated by older historians, are here briefly recounted
on pages 326-335. More space is devoted to ship-building and shipwrights (155-179) and
to maritime insurance (206-219). Fair enough. Similarly, in volume II, the three great
wars with England, which are amply covered in previous works, are summarily dismissed
on pages 346-354. Even in these few pages, more lines are devoted to criticising Obdam
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as a fleet commander against Sweden in 1658, than to any of the great Anglo-Dutch seafights. The greatness of De Ruyter is (rightly) taken for granted; but a convincing word
is put in for the undeserved neglect of the versatile Laurens Reael.
In contrast, we are given vital information about the life on board merchantmen, warships, and Indiamen; methods of recruiting; comparisons of rations and pay-scales with
workers ashore and afloat, sometimes in tabular form; incidence of mortality and disease,
etc. For most of the seventeenth century, the largest employer was the VOC (9,000 sailors
in 1644, and 15,000 c. 1680), though this figure was briefly exceeded by sailors serving in
the navy during the summer campaigns of the Anglo-Dutch Wars. It is clear that the
Indiamen, and to a lesser extent the Navy, were largely manned by a proletariat living on
the edge of subsistence, and including large numbers of foreigners from countries where
poverty was even worse. On the other hand, the men manning the whalers, and the merchantmen to the Baltic and Mediterranean, were usually better paid, better fed, and better
treated, with a better chance of adequately maintaining families ashore and seeing them
more often. Throughout the seventeenth-century, there was a surplus of labour ashore and
afloat. Consequently, there was no lasting labour unrest, nor any systematic efforts to
improve the often appalling conditions aboard the overcrowded Indiamen and warships.
The high standards set and achieved by these two volumes give every confidence that
the remaining two will be equally informative. The editors explicitly disclaim that the
Maritieme Geschiedenis der Nederlanden will constitute the last word on the subject for all
time. But it will certainly remain the Standard work for a great many years. It can be
warmly recommended as a sound and enjoyable investment.
C. R. Boxer
A. N. baron de Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk in het licht van de
geschiedenis van de Drentse adel (Assen: Van Gorcum, 1976, 490 blz., ƒ95. -, ISBN
90 232 1273 8).
Dit is een schitterend uitgegeven, genealogisch werk over een geslacht, dat in vele perioden
van de vaderlandse geschiedenis belangrijke ambten heeft vervuld en grote diensten aan
het volk heeft bewezen. De opzet is zoals men die van een genealogisch werk mag verwachten. In twaalf hoofdstukken worden de twintig generaties, die van de twaalfde eeuw
tot de huidige dag te onderscheiden zijn, uitvoerig beschreven; iedere persoon krijgt een
aparte paragraaf, voor zover de gegevens dat toelaten, waarna ze in bijlage I tot stambomen worden gegroepeerd. De vele mededelingen over de leden van het geslacht De Vos
van Steenwijk vormen een waardevolle bijdrage tot de sociale geschiedenis en belichten
ook politieke gebeurtenissen. Wij kennen bijvoorbeeld de strijd, die Kampen heeft moeten
voeren op het eind van de vijftiende eeuw tegen de heren De Vos van Putten, die dan als
niet veel meer dan roofridders worden voorgesteld. Hier krijgt men het relaas van de
andere kant verteld en dat is in veel opzichten verhelderend. Ik moet evenwel een gewichtig voorbehoud maken. Het geslacht Van Steenwijk stamt uit Drente, dat staat wel vast.
De gegevens betreffende dit gewest uit de middeleeuwen zijn uitermate schaars en het is
de schrijver te vergeven dat hij gebruik maakt van het systeem van Leitnamen om ook voor
deze vroege tijden tot sluitende genealogieën te komen. Maar dan moet hij wel het hypothetische en onzekere van deze methode laten uitkomen en dat doet hij niet. Als men de
namen uit de historisch beter gedocumenteerde periode bekijkt, is het duidelijk, dat er
dan veel minder vastheid in de voornamen bestaat dan er wordt aangenomen voor de
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verder terug liggende tijden; daarom lijkt de zekerheid, die de schrijver pretendeert me
principieel onjuist, temeer daar het hier algemeen gebruikte namen als Coenraad en Roelof zijn, die als Leitnamen moeten dienen. Dit kan men eventueel nog vergoelijken. De
schrijver heeft echter ook een visie ontwikkeld op de oude Drentse adel. Onze vroegste
gegevens stammen uit het archief van de Utrechtse bisschoppen en daarin komt inderdaad
een aantal mensen voor, dat kennelijk wat meer macht had dan eenvoudige boeren.
Meer dan eens worden ze ook ministerialen genoemd en dat levert een aanvaardbaar
beeld op. De bisschop heeft van onvrije vertrouwde personen gebruik gemaakt om de
grote rechten, die hem in Drenthe waren geschonken, te effectueren. Niets dwingt ons ertoe in de genoemde aanzienlijken meer te zien dan bisschoppelijke ministerialen. Deze
oorsprong is de schrijver voor zijn geslacht kennelijk te min. Vandaar dat hij probeert aan
te tonen dat deze ministerialen gerecruteerd zijn uit de oorspronkelijke Drentse edelen,
die op een heel vroeg tijdstip in bisschoppelijke dienst zouden zijn getreden. Maar dit is
een ongefundeerde hypothese, die na het grote boek van mej. Van Winter over de Gelderse ministerialen toch wel onwaarschijnlijk genoemd mag worden. Ik heb niets tegen
gewaagde constructies, maar dan moet het hypothetische goed voor ogen worden gesteld
en de lezer moet niet het idee hebben, dat het een en ander voornamelijk dient om de eer
en de hoogheid van een bepaald geslacht te doen uitkomen. Op dit punt schiet het boek
mijns inziens te kort, waarmee niets afgedaan wil zijn van de grote waarde, die het in
andere opzichten ongetwijfeld heeft.
H. P. H. Jansen
H. van Werveke, Een Vlaamse graaf van Europees formaat. Filips van de Elzas (Haarlem:
Fibula-van Dishoeck, 1976, 94 blz., ƒ 17,90).
Met grote verwachtingen ben ik de lectuur begonnen van dit posthuum verschenen boek
van de in 1974 overleden eminente Gentse hoogleraar. Sinds 1952 had Van Werveke immers verschillende korte artikelen gewijd aan diverse aspecten van Filips' regering; in
zijn laatste levensjaren had zich bovendien zijn kijk op de taak van de historicus gewijzigd;
vroeger had hij vooral aan economische vraagstukken zijn aandacht gegeven en was daardoor de mening toegedaan dat er een zeker determinisme in de loop der gebeurtenissen
kan worden ontdekt, later had hij er toch meer oog voor gekregen, dat 'de geldigheid van
het economisch determinisme beperkt blijft. Het vermag alleen een kader te bepalen waarin de feiten zich konden, maar waarin zij zich niet noodzakelijk moesten voordoen'. Individuen konden de loop der gebeurtenissen veranderen. Daarbij beschouwde hij Filips
van de Elzas niet als een van die machtige persoonlijkheden als Alexander de Grote of
Mohammed, die een beslissende wending aan de wereldgeschiedenis konden geven, maar
wel als een der 'figuren van geringer formaat, die de gang der historie helpen bepalen'.
En daarin heeft hij ongetwijfeld gelijk. Tijdens Filips' grafelijke regering van 1168-1191
stond Vlaanderen als het ware op de tweesprong; evenals zoveel andere lenen van de
Franse kroon zou het de weg kunnen inslaan die op den duur tot directe ondergeschiktheid aan de Franse koning zou leiden of het zou een eigen individualiteit kunnen gaan
nastreven waardoor het in de toekomst bestand zou blijken tegen Franse annexatiepogingen. Door hervormingen in het bestuur en de rechtspraak, met name door de invoering van baljuwen en door zijn streven naar samenwerking met de steden heeft Filips
van de Elzas Vlaanderen waarschijnlijk de weg naar blijvende zelfstandigheid opgestuurd
en daardoor inderdaad geholpen de gang der historie te bepalen. Een fascinerend onder130
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werp en een begenadigd historicus; we hadden een waarlijk groots boek mogen verwachten.
Dat is het helaas niet geworden en ik vermoed dat Van Werveke, was hem tijd van leven
gegund, ons nog wel een ander, definitiever werk over zijn held zou hebben geschonken.
Het onderhavige boekje is immers een vulgariserend werk, zonder voetnoten, wel fraai
geïllustreerd, maar veel te kort om recht te doen aan het onderwerp. In andere bijdragen
heeft Van Werveke getoond dat hij ook moeilijke zaken glashelder voor een groter publiek uiteen kon zetten, hier heeft hij te zeer moeten versimpelen en bekorten. Alle aspecten van Filips' regering komen wel ter sprake: de bouw van het Gravensteen te Gent, zijn
aanstelling tot graaf naast zijn vader al in 1157 op vijftien-jarige leeftijd (bij die gelegenheid zou hij voor het eerst de 'leeuw van Vlaanderen' als wapenschild hebben geïntroduceerd), zijn bemoeiingen met de steden en de rationalisatie van het bewijsrecht in het strafproces (de schepenwaarheid), zijn activiteiten als kruisvaarder, zijn bewondering voor
Thomas Becket en zijn belangstelling voor de literatuur in de volkstaal, maar steeds
wordt het betoog afgebroken als het net interessant begint te worden omdat er niet voldoende plaatsruimte is. Het Europese formaat van Filips van de Elzas moet blijken uit
zijn aanwezigheid bij vele belangrijke gebeurtenissen in het politieke en kerkelijke leven
van zijn tijd, waarbij de schrijver zich vaak vergenoegt met de niet altijd overtuigende
veronderstelling dat hij daarop ook wel invloed zal hebben gehad.
Alles wat Van Werveke heeft geschreven blijft natuurlijk de moeite waard; helaas moet
ik constateren dat hij met dit vulgariserende werkje onder het hoge peil van zijn andere
bijdragen is gebleven.
H. P. H. Jansen
R. Wartena, ed., De stadsrekeningen van Zutphen 1364-1445/6 (3 dln.; Zutphen: Gemeentearchief, 1977, 720 blz. Geen ISBN-nummer).
Zutphen beschikt over een goede collectie stedelijke rekeningen. Van 1445 af is een vrijwel complete reeks bewaard gebleven. Drie van deze zogenaamde rentmeestersrekeningen
zijn in de jaren 1957-1964 door W. J. Alberts uitgegeven. Uit de voorafgaande periode
zijn enkele fragmenten van rekeningen en andere optekeningen over de financiële administratie van ca. 1364 af voorhanden. Daarnaast is er een merkwaardige verzameling,
in de zeventiende eeuw vervaardigd door een Zutphense burgemeester, van extracten
uit de rekeningen van 1371 en volgende jaren. Wartena's editie bevat voornamelijk deze
extracten van Gerard Kreynck. Als historische bron zijn deze stukken van beperkt nut.
De gegevens die Kreynck aan de originele rekeningen ontleende, zijn maar op enkele
punten compleet - de burgemeester selecteerde wat hem persoonlijk interesseerde. Vergelijking van de verschillende uittreksels onderling leert hoe willekeurig de meeste rubrieken zijn ingekort. De lijsten van verschuldigde renten, die de hoofdmoot vormen van
de zogenaamde onderrentmeestersrekeningen, kunnen we bovendien vergelijken met
enkele originelen. We zien dan, bijvoorbeeld, dat de lijst uit het extract van 1443/4 in de
editie twee pagina's vult, de lijst uit de originele rekening van 1445/6 daarentegen tien!
Voor een inzicht in de financiën van de stad was het dan ook misschien nuttiger geweest
om een reeks compleet aanwezige rekeningen van 1445/6 af, eventueel aangevuld met de
oudere originele brokstukken uit te geven. Wel bevatten de documenten een rijkdom aan
gegevens voor de waardebepaling van de valuta die in de periode van de rekeningen genge
en gave waren en deze zijn door de uitgever zorvuldig bewerkt tot een handig lijstje van
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wisselkoersen aan het begin van elke jaarrekening. Overigens vormen de drie delen onderhoudende lectuur en bevatten zij bruikbaar materiaal betreffende allerlei details en interessante faits divers. We kunnen met enige bezorgdheid constateren dat de schepenen
door het gebruik van dure specerijen bij hun jaardiner de kosten daarvan tegen het einde
van de veertiende eeuw onbehoorlijk doen oplopen en ook, dat het aantal slagers in de
stad, in de veertiende eeuw steeds rond de twintig, in de vijftiende eeuw opvallend is gedaald; in 1410 zijn er nog twaalf en na een korte opleving neemt het aantal na 1420 opnieuw af. De fouragering van heervaarten en de aanschaf van steenkolen voor het schepenhuis horen tot het vaste programma van Kreynck. De uitgever voorzag zijn werk van een
korte inleiding waarin hij nuttige dingen zegt over de stedelijke rente-last en de valutakoersen in de behandelde periode1. Hoe hij echter kan zeggen (viii) dat het jaar 1445, toen
de streek door overstromingen werd geteisterd, wat het budget betreft een 'normaal' jaar
was, begrijp ik niet goed: de onkosten gemaakt voor het ophogen en repareren van dijken
nemen zes pagina's van zijn uitgave in beslag . . .
J. A. Kossmann-Putto
0. Schutte, Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers residerende in het buitenland
1584-1810 ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1976, 520 blz., ƒ 70. -, ISBN 90 247 1968 2).
Elke beoefenaar van onze vaderlandse diplomatieke geschiedenis mag de samensteller van
dit repertorium dankbaar zijn voor de schat van gegevens betreffende de tussen 1584 en
1810 in het buitenland residerende Nederlandse gezanten, die door hem uit vele bronnen
en literatuur verzameld, op ordelijke wijze gerangschikt en daarmee voor verdere studies
'operationeel' zijn gemaakt. Dit werk onder toezicht van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis verschenen in de reeks van Rijks Geschiedkundige Publicatiën, beantwoordt stellig aan het doel dat er blijkens de Inleiding mee wordt beoogd: 'een naslagwerk en gids te zijn' (xvi). Dit repertorium, in combinatie met de in 1961 verschenen
dissertatie van J. Heringa, De eer en hoogheid van de Staat; over de plaats der Verenigde
Nederlanden in het diplomatieke leven van de zeventiende eeuw, biedt de onderzoeker een
stevig platform van waaruit het landschap van de diplomatieke geschiedenis van onze
Republiek (met een uitloop tot 1810) veel gemakkelijker betreden en veel systematischer
in kaart kan worden gebracht dan voordien het geval was. Het levert ook zeker een belangrijke bijdrage aan de eventuele totstandkoming van een algemene geschiedenis van
onze diplomatieke 'dienst'.
De criteria waardoor de samensteller zich bij de keuze en ordening van het zo overvloedige materiaal heeft laten leiden, verdienen in het algemeen waardering en instemming. In zijn Inleiding geeft hij er blijk van te beseffen dat elk modern principe van verwerking der gegevens bij het in min of meerdere mate ontbreken van systematiek, dat zo
typerend genoemd kan worden voor het ancien régime, nooit zal kunnen leiden tot een
in alle opzichten bevredigende werkwijze. Zijn keuze voor een geografische indeling naar
de hoven waarbij onze diplomatieke vertegenwoordigers geaccrediteerd waren, en de
daarin verder aangehouden chronologische volgorde, lijken mij alleszins verantwoord.
Wel ben ik met één vraag blijven zitten. Schutte heeft zich - zoals hij bij herhaling in zijn
Inleiding (ix, x, xiv) opmerkt - beperkt tot de vaste of residerende vertegenwoordigers van
1. In zijn artikel 'Het Zutphens pond en de val van de groot', in: Ondernemende geschiedenis,
22 opstellen ... Van Riel ... (Den Haag, 1977) 33-49 gaat hij op deze materie dieper in.
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onze staat en heeft geen plaats ingeruimd voor de gezanten die met een speciale missie
voor een beperkte duur werden uitgezonden. Maar in de praktijk van het toenmalige
diplomatieke bedrijf laat zich een dergelijke scherpe scheiding niet altijd aanbrengen. De
samensteller kan zeker gegronde redenen hebben gehad om de groep van vertegenwoordigers in een bijzondere missie toch buiten beschouwing te laten, maar hij vermeldt ze
niet. De lezer zou graag een motivering van deze beperking hebben vernomen.
Overigens heeft Schutte gelukkig een ruime interpretatie aan de begrenzing van zijn
werkterrein gegeven. Zo vermeldt hij niet alleen de gegevens over de residerende vertegenwoordigers en consuls, maar ook die betreffende het ambassadepersoneel en de aan de
legaties verbonden predikanten. Bovendien beperkt hij zijn informatie over onze vaste
vertegenwoordigers in het buitenland niet tot de gegevens over hun diplomatieke carrière,
maar verschaft hij vele andere personalia als geboorte-, doop-, huwelijks-, overlijdensen begraafdata, de namen en data der echtgenotes, de namen der ouders en schoonouders,
de (verdere) beroepen van al deze personen en de eventuele adellijke status en diploma's.
Juist doordat Schutte zijn taak als verzamelaar en verstrekker van informatie zo ruim
heeft opgevat, heeft zijn werk er een extra dimensie bijgekregen, waarmee zeker niet alleen
de in de diplomatieke geschiedenis geïnteresseerde historicus gebaat is. Met name in de
aanvullende personalia biedt het repertorium een schat van prosopografische gegevens,
waarmee wij afgezien van enkele zeer waardevolle lokale studies als van J. E. Elias, De
vroedschap van Amsterdam 1578-1795 (Haarlem, 1903-1905) en E. A. Engelbrecht, De
vroedschap van Rotterdam 1572-1795 (Rotterdam, 1973) in onze vaderlandse geschiedschrijving bepaald niet verwend waren. Dit naslagwerk zal in een tijd waarin de belangstelling voor verschijnselen als sociale mobiliteit, bureaucratie en bureaucratisering sterk
is toegenomen, ook aan historici wier interesse niet in de eerste plaats naar de diplomatieke geschiedenis uitgaat, goede diensten kunnen bewijzen. Indices op de persoonsnamen
en geografische namen maken het makkelijk hanteerbaar.
Als recensent van een repertorium wil ik mij niet een oordeel aanmatigen over de algehele betrouwbaarheid en de volledigheid van de verstrekte informatie; wel kan ik meedelen dat de genomen steekproeven mijn verwachtigen niet hebben teleurgesteld.
Tot slot nog een losse opmerking 'die mij even van het hart moet. Wanneer Schutte in
zijn Inleiding op bladzijde xi opmerkt dat het benoemen van vertegenwoordigers in het
buitenland door gewestelijke staten of steden (onder andere Amsterdam) 'meestal in
strijd met de Unie van Utrecht' geschiedde, dan draagt hij hiermee bij tot een overigens
zeer verbreid misverstand: alleen in oorlogstijd was het onderhouden van betrekkingen
met de vijand door gewesten of steden buiten de Staten-Generaal om niet toegestaan,
maar verder legde ook in dit opzicht de Unie van Utrecht de bondgenoten geen beperkingen in hun souvereine rechten op.
M. A. M. Franken
Deric Regin, Traders, Artists, Burghers. A Cultural History of Amsterdam in the 17th
Century (Assen/Amsterdam: Van Gorcum, 1976, 214 blz., ƒ 4 5 . - , ISBN 90 232 1427 7).
Any study of the rich and diverse cultural life of Amsterdam is to be welcomed, and Dr.
Regin has provided us with a lively introduction to the subject, specifically aimed at an
English-speaking audience. The author's enthusiasm and personal commitment to his
subject must communicate itself to the reader, although he might also be put off by a
number of broad and rhetorically-phrased generalisations whose precise meaning is not
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always evident. The author sees his subject as the 'first autonomous bourgeois culture in
modern history' (ix), and by the term culture he clearly means more than simply the
arts - though he does give a great deal of attention to painting, sculpture, literature and
architecture. However, one criticism of the book might be that the reader is never quite
clear what the author does see as culture, and that consequently the book makes a somewhat haphazard impression, providing a great deal of interesting material and incident
but remaining curiously uncertain as to what its proper subject is. The organisation of
the book into chapters around what the author calls pivotal years does not help in this
respect.
Throughout the book the author assumes rather than argues that there is an Amsterdam
culture distinct in significant ways from that of the rest of Holland. Whether this is in
fact the case must, at the very least be open to doubt, and the way in which the author
is continually forces to refer to writers, painters and cultural developments elsewhere in
the Republic in order to explain what was happening in Amsterdam only intensifies this
doubt. One example among many is given by the treatment of the geestelijk lied: Regin
admits that Camphuysen, in no sense a product of Amsterdam, wrote the finest poems in
this genre, but then goes on to treat the similar, but probably inferior, work of Bredero
and Luyken as examples of a specific Amsterdam spirituality. Similarly, he argues that
middle-class culture matured more completely in Amsterdam than anywhere-else in the
Republic, and t h a t ' . . . it was here where it was best understood that the heroism of the
sea was the heroism of the stock exchange' (25). Surely the same could be said of Rotterdam, Hoorn and many other towns in Holland, and the sense in which the Amsterdam
middle-class was more developed than that of the other towns in Holland remains unclear.
Nevertheless, the author shows himself to have an enviable knowledge of the city's
fascinating cultural life, and his discussion of individual works and artists is always
stimulating, if not invariably totally convincing. On matters of detail he is not always
reliable, or perhaps it would be better to say that in covering so much ground in so relatively short a space he is occasionally led into statements which are misleadingly simplistic.
For example, his comments on the freedom of the press imply that there was no restriction
on the publication of heretical or even atheistic writings - Adriaan Koerbagh, before his
death in the Amsterdam rasphuis, must have fervently wished that this had been the case.
Despite these reservations, the book remains a lively and valuable introduction to a
subject of the greatest interest. Particularly in the English-speaking world it should stimulate interest in the culture of Amsterdam and the society which produced it, and also, it
is to be hoped, in the culture produced by the Republic as a whole in this so fertile century.
J. L. Price
B. L. Meulenbroek, ed., Briefwisseling van Hugo Grotius, X, 1639 (Rijks Geschiedkundige
Publicatiën, Grote Serie, nr. CLIV; 's-Gravenhage: Martinus NijhofT, 1976, 935 blz.,
ƒ98,80, ISBN 90 247 1837 6).
Deel X van de Briefwisseling bevat 544 brieven door en aan Hugo Grotius geschreven in
het jaar 1639. Een betrekkelijk rustig jaar op het wetenschappelijk front: er verschijnen
geen nieuwe werken; wel spreken de brieven over herdrukken en vertalingen van reeds
eerder uitgegeven boeken, terwijl er ook sprake is van studies die in 1640 of later zullen
verschijnen. Een zeer groot deel van de correspondentie betreft Grotius' positie als diplo134
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maat in Parijs. Tot in details lichten de vele diplomatieke brieven ons in over het verloop
van de krijgsverrichtingen te land en ter zee en over allerlei diplomatieke en politieke gebeurtenissen : Tromps overwinning in de slag bij Duins, de vorderingen van de Zweedse
veldheer Banér in Duitsland, de dood van Bernhard van Saksen-Weimar, het lot van het
grafelijk huis van de Palts, de gang van zaken in Noord-Italië, en allerlei moeilijkheden
die Grotius als gezant van Zweden ondervond door gebrek aan steun en medewerking
van de zijde van zijn opdrachtgevers. Daarnaast worden ook familiegebeurtenissen en gezinszorgen in de briefwisseling met familieleden en vrienden uitvoerig besproken.
Van de 544 brieven van deel X zijn er 230 niet eerder gepubliceerd. Van die 230 brieven
zijn er dan weer 138 niet genoemd in de door Molhuysen samengestelde lijst van Grotiusbrieven. In zijn inleiding op het eerste deel van de Briefwisseling schreef Molhuysen, dat
hij verwachtte, dat het percentage niet eerder gepubliceerde brieven in de volgende delen
wel niet veel hoger zou worden dan de 25 procent in het eerste deel. Het is bijzonder verheugend, dat op dit punt de eerste bewerker zich heeft vergist. Het onderzoek dat voor
deze belangrijke brievenpublicatie wordt verricht leverde en levert nog steeds nieuw materiaal op.
In de delen III tot en met IX gaf de tweede bewerker van de Briefwisseling in zijn inleiding telkens aan, welke brieven nog niet eerder waren gepubliceerd. Hij vermeldde daarbij
alleen de nummers van de brieven en niet de namen van de personen die die brieven schreven
of ontvingen. In de inleiding op deel X worden de nummers van de tot dusver onuitgegeven
brieven gegeven met de namen van de briefschrijvers of de ontvangers. Daarbij worden in
de inleiding slechts in enkele gevallen ook de vindplaatsen van de desbetreffende brieven
genoemd. Dat gebeurt wel altijd bij de annotatie van iedere brief verderop in het deel.
Bovendien zal een overzicht van de vindplaatsen der brieven worden opgenomen in het
algemeen registerdeel. Om nu reeds een indruk te geven van het onderzoek dat is en
wordt verricht en van de resultaten van dat onderzoek volgt hier een kort overzicht van de
vindplaatsen der niet eerder gepubliceerde brieven uit deel X.
De meeste tot dusver niet uitgegeven brieven die nu zijn opgenomen in deel X van de
Briefwisseling, maken deel uit van het familie-archief Van Boetzelaer. In 1911 werd een
belangrijke collectie 'Grotiana' uit dit archief in bewaring gegeven aan het Algemeen
Rijksarchief te 's-Gravenhage. Uit het jaar 1639 bevat deze collectie: brieven van Grotius' vader Jan de Groot en zijn broer Willem de Groot; van Grotius' kinderen Cornelia,
Pieter, Diederik en Cornelis; van koningin Christina van Zweden en haar kanselier Axel
Oxenstierna; van verscheidene diplomaten als Charles Marini, Petter Spiring Silvercrona
en Paulus Pels. Eind 1961 kreeg het Rijksarchief van de Provincie Utrecht de beschikking
over een ander gedeelte van het familie-archief Van Boetzelaer en ook daarin vond men
brieven en gelegenheidsgedichten van en aan Hugo Grotius. 'Een zeer belangrijke ontdekking' noemde de bewerker van de Briefwisseling deze vondst. (Zie de Inleiding op de
delen IV en V van de Briefwisseling. Zie ook: E. P. Polak-De Booy, Inventaris archieven
Van Boetzelaer (Rijksarchief Utrecht 1965), en idem, 'Dorsale notities op brieven aan
Hugo de Groot', Nederlands Archievenblad (1962) 127-129). Uit het jaar 1639 bevat deze
collectie een aantal brieven van Grotius' correspondent Israel Köhne, genaamd Von
Jasky, uit Danzig.
Een interessante vondst van meer recente datum bracht de pendant van deze Jaskybrieven aan het licht. In het stadsarchief van Gotha werden de originele brieven gevonden,
die Grotius schreef aan Von Jasky. Deze brieven waren al eerder gepubliceerd, onder
andere in de Epistolae ad Israelem Jaski van 1670, maar nu blijkt dat deze gepubliceerde
brieven nogal wat verschillen vertonen met de in Gotha bewaarde originele brieven. Voor
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