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Wie zich erop toelegt de daden van de mens te beoordelen, blijkt op geen punt zulke 

problemen te ondervinden als wanneer hij ze tot één geheel wil verbinden en onder één 

noemer wil brengen: want ze zijn doorgaans op zo’n zonderlinge manier met elkaar in 

tegenspraak, dat het onmogelijk lijkt dat ze uit dezelfde werkplaats afkomstig zijn 
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Inleiding 

 

Voor Cornelis van Vollenhoven stond in 1910 één ding vast: wilde Nederland een 

eenheidsstaat worden, het vaderland van een verenigd volk, dan was hiervoor één 

‘onontkomelijke voorwaarde: dat zich voor de natie opdoe een centrale roeping’.
1
 Van 

Vollenhoven ging in zijn pamflet Roeping van Holland de dialoog aan met de Nederlandse 

bevolking, waarin hij een nieuwe volkskracht ontwaarde die moest worden aangewend om 

vrede en recht over de wereld te verspreiden.  

Eind negentiende eeuw verkeerde de Nederlandse identiteit in een crisis.
2
 

Nederlanders waren onzeker over hun ‘volkskracht’, het gebrek aan eendracht en over de 

onheilspellende toekomstperspectieven, omdat ze aan alle kanten leken te worden bedreigd. 

Aan deze twijfel kwam rond 1900 een einde. Nederland kende door de gevoelde 

‘stamverwantschap’ met de Boeren in Zuid-Afrika tijdens de Boerenoorlog en een opleving 

van het Oranjegevoel in de jaren rond de eeuwwisseling een sterk nationalisme.
3
  

Tegelijk leefde het debat op over Nederlands vermeende internationale ‘roeping’ als 

vredestichter en pleitbezorger van het volkenrecht. Traditiegetrouw worden deze twee zaken, 

het internationalisme en het nationalisme, als tegenpolen opgevat. In dit onderzoek wil ik 

echter onderzoeken in hoeverre internationalisme en nationalisme in het geval van Nederland 

samenvielen. Werd het internationalisme van Nederland aangewend als bewijs voor de 

veronderstelde ontluikende ‘volkskracht’? Hoe werd het internationalisme in Nederland in die 

dagen beschouwd? Ontleenden Nederlanders gevoelens van nationale trots en ijdelheid aan de 

Nederlandse inspanningen voor vrede en recht? Was er sprake van een omarming van het 

internationalisme als onderdeel van de hervonden Nederlandse identiteit?  

Waar deze twee fenomenen in de historiografie vaak worden gezien als elkaars 

tegenpolen, hoop ik te kunnen aantonen dat dit in ieder geval voor Nederlandse niet opging. 

                                                      
1
 C. van Vollenhoven, De eendracht van het land (1913) 3.  

2
 Zie bijvoorbeeld: R. Aerts, ‘Op zoek naar een Nederlands fin-de-siècle’, De Gids 156 (1993) II, 91-102.  

3
 Zie bijvoorbeeld: H. te Velde, Gemeenschapszin en Plichtsbesef. Liberalisme en nationalisme in Nederland 

1870-1918 (’s Gravenhage 1992). 
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Het internationalisme verwierf in de periode 1899-1914 een plek in het publieke debat, de 

Tweede Kamer en het buitenlands beleid van het koninkrijk en werd onderdeel van de 

nationale identiteit. 

Zoals ieder historisch onderzoek, heeft ook deze studie een beperkte reikwijdte. Om de 

veronderstelde synthese tussen nationalisme en internationalisme in Nederland te kunnen 

onderzoeken, is dit werk op drie manieren beperkt. Ten eerste dienen de Vredesconferenties 

van 1899 en 1907 die in Den Haag werden gehouden en het Vredespaleis dat in de Hofstad 

werd gebouwd, als uitgangspunten. Dit waren de duidelijkste manifestaties van 

internationalisme op Nederlandse bodem en bieden daarom de meeste aanknopingspunten 

voor onderzoek over de perceptie van internationalisme in Nederland. Dat wil echter niet 

zeggen dat vrede het enige thema van deze studie is. Op verschillende gebieden hebben de 

Vredesconferenties namelijk een discussie aangezwengeld over zin en onzin van 

internationale samenwerking in een wereld waar het nationalisme voor velen een dogmatisch 

denkkader was.  

Het is natuurlijk onmogelijk om ‘het’ publieke debat, alle parlementaire discussies en 

initiatieven van maatschappelijke organisaties over internationalisme en het Nederlandse 

nationaliteisbesef in kaart te brengen. Omdat ik in dit werk zoek naar een ontwikkeling, 

bestaat deze studie uit drie casus: de Vredesconferentie van 1899, de Vredesconferentie van 

1907 en het jaar van de opening van het Vredespaleis, 1913. Op deze manier hoop ik een rode 

lijn in het verhaal te kunnen houden en een zekere objectieve standaard te hebben gevonden 

waaraan ik de ontwikkeling van internationalisme als nationaal ideaal kan beoordelen.  

Ten slotte is het onderzoek ook in het bronnenmateriaal beperkt. Voor de discussie in 

de pers heb ik geput uit verschillende kranten en enkele belangwekkende tijdschriftartikelen 

uit de jaren 1899, 1907 en 1913. Om het beeld van het maatschappelijk debat vollediger te 

maken is aan deze selectie ook een aantal verenigingsartikelen en pamfletten toegevoegd van 

evident maatschappelijk belang. Zo heb ik ook de grootste liberale pacifistische organisatie 

‘Vrede door Recht’ en het nationalistische Algemeen Nederlandsch Verbond in het onderzoek 

betrokken. Verder maak ik gebruik van parlementaire verslagen, notulen van de ministerraad 
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en het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, om ook een helder beeld te krijgen 

van de politieke dimensie van het Nederlandse (inter)nationalisme.
4
 

Tot slot enige een korte introductie op de opbouw van dit onderzoek. Het onderzoek 

bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het bronnenonderzoek, gebaseerd op de drie 

casusstudies die in chronologische volgorde worden behandeld. In het tweede hoofdstuk staat 

het jaar 1899 centraal. In dit jaar kwam de Eerste Vredesconferentie naar Den Haag. Door de 

organisatie in de discussie over de positie van Nederland in de wereld en nationale identiteit te 

plaatsen, hoop ik een beginpunt van een ontwikkeling te kunnen duiden. Eenzelfde aanpak 

moet die ontwikkeling inzichtelijk maken voor de andere jaartallen: 1907 en 1913, die in 

hoofdstuk III en IV behandeld worden.  

Na dit bronnenonderzoek komt in hoofdstuk V de analyse aan bod. In deze analyse 

wordt op basis van het bronnenonderzoek en secundaire literatuur de synthese tussen 

nationalisme en internationalisme in Nederland geanalyseerd. In dit concluderende deel 

worden dus de bevindingen van de casusstudies in verband gebracht met de historiografie en 

wordt de vraag beantwoord of we het Nederlandse internationalisme voor de Eerste 

Wereldoorlog niet moeten interpreteren als een uiting van nationalisme. Het onderzoek besluit 

met een korte samenvatting en enkele suggesties voor verder onderzoek.  

Ik zal beginnen met een literatuurstudie naar internationalisme als onderzoeksobject, 

waarin ik een analyse wil geven van hetgeen tot nu toe over dit onderwerp is verschenen. In 

het bijzonder leg ik me hier toe op de spanning met het nationalisme, concrete vormen van 

internationale samenwerking in een tijd van toenemende internationale spanningen en de 

wisselwerking tussen internationalisme en globalisering aan het eind van de negentiende 

eeuw. 

 

 

 

                                                      
4
 Politiek moet nadrukkelijker in de verklaringen van nationalisme betrokken worden, zo is de teneur in het 

theoretische debat over nationalisme. Zie bijvoorbeeld: A.D. Smith, Nationalism and Modernism. A critical 
survey of recent theories of nations and nationalism (Londen 1998) 91. 
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I. Internationalisme en nationalisme in perspectief 

 

Internationalisme is een paradoxaal, veelzijdig en multi-interpretabel begrip. Historici die 

onderzoek doen naar het internationalisme in Nederland komen dan ook verschillende 

problemen tegen. Om te beginnen betreden zij een enigma in de geschiedschrijving: er is 

simpelweg zeer weinig literatuur over internationalisme verschenen. Internationalisme komt 

wel vaak zijdelings aan bod in studies naar internationale samenwerking op verschillende 

gebieden, zoals op economisch, wetenschappelijk of politiek vlak. Door gebruik te maken van 

deze literatuur en nieuwe verbanden te leggen tussen deze vakgebieden, kan het 

internationalisme als zelfstandige beweging worden geïsoleerd. Zodoende kunnen 

internationale initiatieven die in de historiografie in de eerste plaats los van elkaar worden 

geïnterpreteerd in een nieuw licht worden gezien.  

  Deze synthetische aanpak kent een aantal gevaren. Internationalisme heeft een soft en 

illusionair imago, omdat het vaak alleen met vredesbewegingen wordt geassocieerd. Wie toch 

aandacht vraagt voor internationalisme in de negentiende eeuw, kan daarom snel vervallen in 

een naïeve vorm van geschiedschrijving. Een voorbeeld hiervan is de studie naar het 

internationalisme van Lyons, die blijk geeft van een te eenzijdige kijk op internationale 

verhoudingen.
5
 Hij beschrijft de jaren 1815-1914 haast alsof nationalisme en de Eerste 

Wereldoorlog als bijkomstigheden uit de lucht kwamen vallen. Hoe bewonderenswaardig de 

vele dappere internationale initiatieven in de negentiende eeuw ook waren, ze mogen niet 

worden geïdealiseerd. 

 Deze vergoelijking is niet het enige gevaar dat op de loer ligt. Het is namelijk 

minstens zo verleidelijk om te vervallen in een visie die louter door nationalisme en 

internationale strijd wordt gedetermineerd. Voorbeelden hiervan zijn vele studies die op het 

gebied van het nationalisme worden verricht. Ook in meer algemene studies over 

                                                      
5
 F.S.L. Lyons, Internationalism in Europe 1815-1914 (Leiden 1963). Een ander voorbeeld van deze visie is te 

vinden bij de Britse historicus Hale, die in zijn standaardwerk over de periode 1900-1914 stelt: ‘Enough of the 
structure was visible in 1914 to show what kind of a European order men whished to build – if only they had 
been left in peace!’ Zie: O.J. Hale, The Great Illusion 1900-1914 (Londen 1971). 
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internationale verhoudingen weten auteurs zich vaak geen raad met de evidente groei aan 

internationale samenwerking aan het eind van de negentiende eeuw.
6
 Culturele en politieke 

historici leggen zich vaak toe op iets dat volgens velen als tegenhanger van het 

internationalisme moet worden gezien: het nationalisme.  

Een studie naar internationalisme kan niet zomaar aan deze kritiek voorbij gaan. 

‘Internationalisme’ is immers een problematisch begrip, dat op vele even vage als paradoxale 

ontwikkelingen kan duiden. Bovendien is het internationalisme op het eerste gezicht van 

weinig internationale betekenis geweest in de negentiende eeuw. Aan nationalisme wordt dan 

ook logischerwijs meer waarde gehecht als stuwende kracht achter veel negentiende-eeuwse 

politieke en culturele ontwikkelingen. Deze studie probeert een uitweg te vinden in de 

tweedeling tussen de hierboven geschetste scholen. Internationalisme wordt in deze studie 

niet beoordeeld vanuit het retroperspectief van de Eerste Wereldoorlog, maar er wordt 

evenmin nadruk gelegd op de utopistische en vredelievende vergezichten. Juist de samenhang 

van beide begrippen wordt in het geval van Nederland onderzocht. 

De verhouding van internationalisme tot het nationalisme is in deze studie dus van 

cruciaal belang. Die verhouding wordt in de literatuur vaak voorgesteld als een tegenstelling. 

Voor een nieuwe visie op internationalisme – die vervalt in nationalistisch determinisme noch 

vergoelijkend idealisme – is een herwaardering van dit begrip van fundamenteel belang. In dit 

hoofdstuk wordt door over lange tijd en op verschillende gebieden nieuwe verbanden te 

leggen, een studie gerechtvaardigd naar een nieuwe perceptie van de verhouding tussen 

nationalisme en internationalisme.  

 

Internationalisten avant la lettre 

‘Zo bevindt zich dus het menselijk geslacht het best onder een wereldmonarch, waaruit volgt 

dat tot het heil der mensheid een wereldmonarchie noodzakelijk is.’
7
 Deze regels komen niet 

van één van de negentiende-eeuwse utopisten, maar zijn van de hand van de Italiaanse dichter 

                                                      
6
 Zie bijvoorbeeld: B. Bond, War and Society in Europe 1870-1970 (Londen 1984, herziene editie 2004); J. Black, 

Why Wars Happen (Londen 1998).  
7
 Dante, De Monarchie (1313; Nederlandse vertaling van J. Asser, Amsterdam 1940). 
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en politiek denker Dante. In zijn op jonge leeftijd geschreven meesterwerk De Monarchie 

stelt Dante dat vrijheid en gerechtigheid voor de mens het best gegarandeerd zouden worden 

door de instelling van één monarch die over de hele wereld zou heersen. Deze wereldvorst 

moest onpartijdig zijn en heersen ter wille van zijn onderdanen, die dan de gehele mensheid 

zouden uitmaken. De vorst zou bij conflicten tussen de volkeren als scheidsrechter optreden 

en zo boven alle strijdende partijen staan.  

 Dante’s wereldvisie werd ingegeven door het door oorlog verscheurde Italië van de 

veertiende eeuw.
8
 Hij greep in zijn werk vaak terug op Aristoteles, door hem steevast 

aangeduid als ‘de Filosoof’.
9
 Dat Dante voor inspiratie voor zijn wereldmonarchie teruggreep 

op de Klassieke Oudheid, is geen verrassing: de wortels voor het denken over samenwerking 

tussen volkeren liggen in diezelfde Oudheid: ‘The concepts of World citizenship and the 

World state were born in the Western World as a result of Greek philosophical speculation; 

they developed in [the] Roman Empire…’, stelt de Britse auteur D. Heater.
10

  

Klassieke auteurs als Aristoteles en Cicero hebben dan ook een belangrijke en 

blijvende bijdrage geleverd aan het debat over internationalisme en kosmopolitisme. Niet 

alleen Dante, maar ook Verlichtingsfilosofen en negentiende-eeuwse politici werden 

geïnspireerd door deze klassiekers. Zeer belangrijk was in dit verband de bijdrage van het 

stoïcisme. Deze filosofische stroming ontwikkelde de notie van een eenheid van alle mensen 

en onderscheidde ons voor het eerst duidelijk van alle andere levende wezens. Deze notie is 

een centraal punt gebleven van alle internationale samenwerking.  

Deze conceptie van menselijk broederschap werd ook door Cicero onderstreept. Hij 

zag de uniek menselijke manier van communiceren resulteren in een ‘natuurlijke 

                                                      
8
 J. Asser, ‘Inleiding tot De Monarchie van Dante’, 6-7. 

9
 Aristoteles en Alexander de Grote worden in Klassiek verband vaak genoemd als kosmopolieten. De filosoof 

schreef zijn vroegere leerling een brief waarin hij hem aanspoorde alle volken en landen van de wereld samen 
te brengen onder ‘één heerschappij en koninkrijk’. Voor Dante’s navolging van Aristoteles, zie bijvoorbeeld 
pagina 25, waarin hij in navolging van Aristoteles stelt dat wanneer mensen hetzelfde doel nastreven, zij één 
bestuur uit hun midden moeten kiezen dat ervoor moet zorgen dat dit doel wordt bereikt: Dante, De 
Monarchie, 25. 
10

 D. Heater, World Citizenship and Government. Cosmopolitan Ideas in the History of Western Political Thought 
(Londen 1996) 21.  
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broederschap’.
11

 Bovendien was Cicero ook een van de voornaamste intellectuele vaders van 

het natuurrecht: rechten en wetten die eeuwig en overal geldigheid hebben. Veel negentiende-

eeuws volkenrecht greep hierop terug. Op het eerste gezicht heeft dit natuurrecht weinig met 

internationalisme te maken, maar Cicero maakte hiermee een belangrijke koppeling tussen de 

notie van menselijke broederschap en natuurrechten: die van een wereldburger. Deze 

conceptie van het begrip natuurrecht impliceert namelijk een hogere autoriteit – God, de 

natuur – waaraan ieder mens, van welke natie dan ook, verantwoording schuldig is. Deze 

premisse heeft veel navolging gekregen, niet alleen in Dante’s denken, maar ook in de 

negentiende eeuw. 

Het negentiende-eeuwse internationalisme greep terug op dit Klassieke 

kosmopolitisme. Beide stromingen gingen uit van een geesteshouding die verder reikte dan 

eigen stad, volk of landsgrens en geloofden in gedeelde waarden en belangen. 

Internationalisme is een jonger begrip, dat pas geboren kon worden nadat er verschillende 

naties waren ontstaan, maar borduurde voort op een eeuwenoude traditie. In die traditie 

stonden menselijke broederschap en het universele natuurrecht centraal. 

In de Verlichting werd gezocht naar een nieuwe manier om de wereld te ordenen. Het 

is opvallend dat in de achttiende eeuw niet alleen de indeling van de wereld in nationale 

kaders het licht zag, maar dat ook de interactie tussen die verschillende naties anders werden 

gepercipieerd. In dezelfde tijd dat de volkssoevereiniteit werd gepropageerd, werd 

‘wereldburger’ een eretitel en ‘kosmopoliet’ een codewoord voor toetreding tot de elite.
12

 

Verlichtingsfilosofen wilden uitstijgen boven nationale loyaliteiten en vooroordelen, zonder 

overigens hiermee de legitimiteit van de natiestaat te ontkennen.
13

 Zij gaven zo een nieuwe 

impuls aan de Klassieke notie van menselijke broederschap en zochten naar waarden die naast 

universeel ook rationeel waren. Dat zij ook het bestaan van natiestaten niet ontkenden en zelfs 

rechtvaardigden, laat zien dat nationalisme en internationalisme elkaar niet wederzijds 

                                                      
11

 Heater, World Cititenship and Government, 17. 
12

 Ibidem, 70. 
13

 T.J. Schlereth, The Cosmopolitan Ideal in Enlightment Thought. It’s form and function in the Ideas of Franklin, 
Hume and Voltaire 1694-1790 (Londen 1977) 103. 
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uitsloten, maar betekent dat we het traditionele onderscheid tussen nationalisme en 

internationalisme opnieuw moeten onderzoeken. 

 In hun zoektocht naar hoe de waarden vrijheid en gelijkheid het best konden worden 

geconstitueerd, gingen Voltaire en Montesquieu uit van een keuzevrijheid in het nationalisme. 

Beiden stelden dat men voor een bepaalde natie moest kunnen kiezen.
14

 Ze streden hiermee 

dus tegen een etnische voorbestemming en de natiestaat als dogmatisch beginpunt van alle 

politieke organisatie. In navolging van het stoïcisme namen zij individu en mensheid als 

uitgangspunten van hun wereldbeschouwing. De natiestaat was voor hen bruikbaar als 

politieke entiteit en intermediair tussen deze twee uitersten en kon zo als instigator van 

verandering dienen.  

Een goed voorbeeld van deze synthese is de Amerikaanse 

Onafhankelijkheidsverklaring. Hierin wordt allereerst verwezen naar de natuurwetten en de 

menselijke gelijkheid, maar vervolgens naar de rol van de staat om deze rechten te 

garanderen. De staat was dus een middel om internationale, universele waarden aan burgers te 

geven. Benjamin Franklin, een van de Founding Fathers, stelde dan ook ‘that our Cause is the 

Cause of all Mankind’.
15

 In de Verlichting was het dus mogelijk zowel een trouw staatsburger 

te zijn, als adhesie te betuigen aan kosmopolitische idealen: ‘The philosophe therefore sought 

to secure liberty in his own nation and also to guarantee it throughout his larger country, the 

World.’
16

 

Het is veelzeggend dat in dit verband van ‘his larger Country’ wordt gesproken. De 

Verlichte burger was immers in eerste instantie een wereldburger. Nationalisme was tegelijk 

voor veel mensen het eerste uitgangspunt. Een nationale oriëntatie of loyaliteit sloot 

internationalisme echter niet uit. Daarnaast redeneerde haast iedere achttiende-eeuwse 

filosoof vanuit een zeker eurocentrisme: niemand twijfelde aan de superioriteit van het 

Westen. We vinden hierin reeds een aanwijzing voor de wijze waarop bij internationale 

                                                      
14

 Schlereth, The Cosmopolitan Ideal in Enlightment Thought, 105. 
15

 Geciteerd bij: Schlereth, The Cosmopolitan Ideal in Enlightment Thought, 106. 
16

 Ibidem, 110. Cursief van mij.  
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initiatieven eind negentiende eeuw de ‘beschaafde natiën’ onderscheiden werden van de rest 

van de wereld.  

Het gelijkheidsdenken waarmee de Verlichting het Westerse gedachtegoed sinds 1750 

heeft begiftigd, had voor het internationalisme grote betekenis. Aan de Klassieke begrippen 

natuurrecht en eenheid der mensheid werd nieuwe betekenis gegeven. De natie, die naast een 

culturele in toenemende mate ook een politieke notie werd, was er in de eerste plaats om 

internationale waarden te garanderen. Ieder zichzelf respecterend burger was naast loyaal 

nationaal staatsburger ook kosmopoliet en de strijd voor vrijheid en gelijkheid was strijd die 

in de gehele – Westerse – wereld gevoerd moest worden.  

 

Globalisering 

Internationalisme heeft dus intellectuele wortels die ver teruggaan. Wie zich in de achttiende 

eeuw een internationalist zou noemen, zou zich bedienen van een anachronisme, maar dit 

sloot een internationale oriëntatie en besef van gedeelde belangen niet uit. De negentiende 

eeuw gaf nieuwe impulsen aan dit denken, waardoor het achttiende-eeuwse abstractieniveau 

van het kosmopolitische debat – met zijn noties van universele waarden en wereldwijde 

vrijheid – daalde, de beweging minder elitair werd en een praktischere invulling kreeg. Deze 

praktischer toepassing van internationale of kosmopolitische idealen had alles te maken met 

wat we vandaag ‘globalisering’ noemen. 

 Globalisering is niet alleen een diffuus ‘containerbegrip’, maar ook een begrip dat niet 

waardevrij wordt gebruikt. Bij globalisering denken we, afhankelijk van onze politieke 

overtuiging, al snel aan de hevige protesten tegen de G8, kinderarbeid onder erbarmelijke 

omstandigheden of de nieuwe kansen voor grote bedrijven als Google en Shell. Dit betekent 

dat globalisering, of je nu voor- of tegenstander bent van haar gevolgen, een fenomeen is dat 

grote gevolgen kan hebben voor de manier waarop wij onze samenleving inrichten en zien. 

Studies naar globalisering worden meestal verricht vanuit economisch of politicologisch 

perspectief. Dit impliceert dat globalisering als relatief nieuw fenomeen wordt beschouwd. 
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Ten onrechte, zo stellen historici die zich op dit onderzoeksgebied hebben toegelegd.
17

 Naar 

gelang de definitie die men hanteert, kan men globalisering al vroeg in de menselijke 

geschiedenis waarnemen.
18

  

 In de bundel van Hopkins wordt chronologisch onderscheid gemaakt tussen 

verschillende episoden van globalisering. De ‘moderne’ fase dateert hij van circa 1800 tot 

1945 en wordt gekenmerkt door de opkomst van de natiestaat en industrialisatie.
19

 Hij ziet in 

deze periode een nieuwe internationale orde ontstaan, gecreëerd door vrijhandel en 

imperialisme.  

Het is meteen duidelijk dat de ‘moderne’ globalisering een paradoxale ontwikkeling is. 

Enerzijds valt zij namelijk samen met de opkomst van de natiestaat, maar anderzijds bestaat er 

consensus over het gegeven dat globalisering het gezag van diezelfde natiestaat erodeert.
20

 Dit 

was ook in de negentiende eeuw het geval. Op het eerste gezicht lijken deze twee 

ontwikkelingen onverenigbaar. Hoe kon de opkomst van de moderne interventionistische staat 

samengaan met een gelijktijdige erosie van staatsmacht? Er is echter geen sprake van een 

antithese. Juist omdat de machtsverhouding in het voordeel van de vrije markt dreigde uit te 

vallen, wapenden staten zich hiertegen door meer bevoegdheden naar zich toe te trekken. De 

ontwikkeling van staatsmacht kunnen we zo beschouwen als een reactie op globalisering.
21

 

Internationale samenwerking was een belangrijke manier om negentiende-eeuwse uitdagingen 

het hoofd te bieden. 

Globalisering wordt dus gekenmerkt door een grotere rol voor de natiestaat in een 

wereld waarin die natiestaat tegelijkertijd minder macht heeft. Het begrip behelst een tweede 

                                                      
17

 ‘The main purpose of this book is to suggest that it is time to reorder these priorities by giving the study of 
globalization a prominent place on the agenda of historical research’, zo stelt A.G. Hopkins in de inleiding van 
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is dat deze zich tot bijna alle uithoeken van de wereld uitstrekten en ook zo al veel wederzijdse beïnvloeding 
van culturen bewerkstelligden.  
19

 Hopkins, Globalization – An Agenda for Historians, 8. De andere fasen zijn archaïsch, ptotomodern en 
postkoloniaal.  
20
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paradox: de verhouding tussen tijd en ruimte wordt op haar kop gezet: de wereld wordt 

kleiner en groter tegelijk. Dit proces begon reeds vanaf de jaren 1850, toen er in hoog tempo 

spoorlijnen over het hele Europese continent werden aangelegd. Het is evident dat de 

reistijden hierdoor aanzienlijk werden verkort, terwijl de reismogelijkheden navenant 

toenamen. Dit is van fundamenteel belang om de tijdsgeest van het einde van de negentiende 

eeuw te begrijpen: ‘there was simply no escaping one another: the World had become one 

large community with a shared destiny, as could be experienced in daily life.’
22

 

De periode vanaf 1890 is daarbij van groot belang. Volgens de eminente historicus 

C.A. Bayly was dit het tijdvak waarin de sleutel die de deur opende naar de moderne wereld 

werd omgedraaid, de tijd van ‘de grote acceleratie’.
23

 Het is geen toeval dat dit ook de tijd 

was waarin het aantal internationale organisaties een grote vlucht nam en het 

internationalisme zoals wij dit begrip kennen, het licht zag. Internationalisme verloor in de 

negentiende eeuw zijn elitaire karakter en kreeg voor alle burgers inhoudelijk betekenis. 

Internationalisme was een manier om krachten moderniteit te lijf te gaan en zodoende niet in 

tegenstelling met of tegenhanger van nationalisme.  

 

Internationalisme en nationalisme 

Voor inspiratie greep het internationalisme dus terug op denkers variërend van Cicero tot 

Hume, maar het was de globalisering van de negentiende eeuw die het internationalisme naast 

intellectuele inhoud ook materiële vorm gaf. Hoewel de natiestaat het belangrijkste denkkader 

bleef, vond er internationale samenwerking plaats op alle mogelijke gebieden. Het is in dit 

licht opvallend dat de twee dominante ideologieën uit de negentiende eeuw allebei een 

universeel ideaal nastreefden en de natiestaat niet als einddoel zagen. Zowel liberalisme en 

zijn ideaal van internationale vrijhandel als socialisme met zijn internationale solidariteit 

zagen de natiestaat liever verdwijnen.  

Negentiende-eeuwse denkers als Auguste Comte en Guisseppe Mazzini lieten zien hoe 

internationalisme en nationalisme samen konden vallen. Zo ging Comte uit van een apolitieke 
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 Osterhammel en Petersson, Globalization: a short history, 81. 
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notie van universeel burgerschap die zowel aan de eigen culturele natie als de wereldwijde 

intellectuele gemeenschap toebehoorde.
24

 Mazzini verbond zijn nationale idealen ook aan een 

mystieke notie van menselijk broederschap. De menselijke geschiedenis zou verschillende 

fasen doorlopen en op die van het nationalisme zou het tijdperk van de gehele mensheid 

volgen.
25

 ‘There is no hope for you except in Universal reform and in the brotherhood of all 

the peoples of Europe, and through Europe of all humanity’, stelde de Italiaan.
26

 Mazzini, van 

wie bekend is dat hij zulke sterke nationale overtuigingen had dat hij altijd in het zwart 

gekleed ging zolang zijn vaderland nog niet verenigd was, was zich buitengewoon bewust van 

de internationale wederzijdse afhankelijkheid van negentiende-eeuwse naties: 

 

‘No people lives today exclusively on its own produce; you live by exchange, by importation and by exportation. 

An impoverished foreign nation, in which the number of consumers diminishes, is one market less for you. A 

foreign commerce upon which a bad administration brings crises or ruin, produces crisis and ruin in yours. The 

failures of England and of America bring about Italian failures.
27

  

 

Begin negentiende eeuw, wanneer het nationalisme in veel Europese landen voet aan de grond 

krijgt, had het een duidelijke internationale component.
28

 Zo ijverden de Jonge Italianen van 

Mazzini met andere nationale jeugdbewegingen voor een federaal Europa.  

Over weinig historische onderwerpen is zoveel gepubliceerd en vooral ook 

getheoretiseerd als over nationalisme, maar over één onderwerp zijn vrijwel alle historici het 

echter eens: nationalisme was het krachtigst in de periode van 1870 tot de Eerste 

Wereldoorlog.
 29

 Tegelijkertijd vond een toename plaats van internationale samenwerking op 

tal van gebieden die juist een meer internationale oriëntatie tot gevolg had. Osterhammel en 

Petersson stellen dat nationalisme een reactie is op het eroderen van staatsmacht als gevolg 

van globalisering. Veel duidt erop dat internationalisme een reactie was op hetzelfde 

                                                      
24

 Heater, World Citizenship and Government, 91. 
25

 Ibidem, 92.  
26

 G. Mazzini, The Duties of Man. Essays by Joseph Mazzini (1860; Engelse vertaling, Londen 1907) 41. 
27

 Ibidem, 49. 
28

 Leerssen, Nationaal denken in Europa. Een cultuurhistorische schets (Amsterdam 2004) 67 e.v. 
29

 Zie bijvoorbeeld: B. Anderson, Imagined Communities (1983; geheel herziene druk Londen 2006) 83 e.v. 
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fenomeen, internationale samenwerking was een manier om de grote krachten van de 

modernisering te lijf te gaan.
30

  

 

Internationalisme en de problemen van de Moderniteit 

Het is bekend dat sinds de Verlichting cultuurcritici hun eigen tijd altijd als een overgangstijd 

beschouwen,
31

 maar dit gevoel kreeg een hoogtepunt in de jaren rond 1900. Voor het 

internationalisme is het belangrijk te beseffen dat er nu een waarlijk mondiale economie 

ontstond. Reistijden namen af en migratie was er op ongekende schaal. Tussen 1850 en 1914 

migreerden maar liefst 70 miljoen mensen.
32

 Door het ‘kleiner’ worden van de wereld werden 

zelfs wereldwijde tijdszones afgesproken. In 1911 werd de Zuidpool bereikt en kwam er een 

definitief eind aan eeuwenlange ontdekkingsreizen.  

 Evenals de nationale staten die probeerden deze krachten in toom te houden door meer 

macht naar zich toe te trekken, ontstonden internationale bewegingen die op grotere schaal 

een oplossing zochten voor de vraagstukken van de ‘Moderniteit’. Op allerlei gebieden vond 

internationale samenwerking plaats op een schaal die de wereld nooit van tevoren had gezien.  

Twee industriële revoluties brachten een consumptiemaatschappij en 

massasamenleving naar immer groeiende steden van het continent. Nieuwe bedrijven trokken 

zich weinig aan van bestaande landsgrenzen en opereerden als de eerste multinationals in de 

ware zin des woords.
33

 Een internationale Kamer van Koophandel werd opgericht om handel 

te stroomlijnen en de internationale zakenwereld was in toenemende mate internationaal 

georganiseerd. Anthony Rothschild, een telg van de Joodse bankiersfamilie, sprak hierover in 

                                                      
30
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33
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1866 de veelzeggende woorden: ‘What do we care about Germany, or Austria or Belgium? 

That sort of thing is out of date.’
34

 

 Ook op het gebied van communicatie en transport werden nationale regeringen door 

de vele uitvindingen gedwongen internationale actie te ondernemen. Als beginpunt wordt hier 

vaak naar afspraken over het gebruik van de telegraaf verwezen, die in 1849 werden gesloten. 

De telegraaf was belangrijk als wegbereider voor andere initiatieven zoals de Internationale 

Post Unie.
35

 Ook de spoorwegen kregen hun internationale organisatie die onder meer 

uniformiteit van het vrachtvervoer regelde en, niet onbelangrijk, een Europees tijdschema 

voor passagiers opstelde. Zelfs voor de auto, die toch nog tientallen jaren een rijkeluisspeeltje 

zou blijven, werd in die jaren een internationale organisatie opgericht.  

 De technische hoogstandjes die de negentiende eeuw de mens had gebracht – 

telegraaf, telefoon, automobiel, cinema en in 1903 zelfs het vliegtuig – waren vaak het gevolg 

van wetenschappelijk onderzoek.
36

 Het is in dit verband logisch dat ook wetenschappers en 

wetenschappelijke organisaties zich graag internationaal wilden organiseren. Het was voor 

onderzoekers de manier op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de zich steeds verder 

specialiserende vakgebieden. Tegelijk speelden wetenschappers als Kulturträger een 

belangrijke rol in het nationalisme, hun ontdekkingen konden immers dienden ter meerdere 

eer en glorie van het vaderland.
37

 

                                                      
34
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36
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Om hun bijdrage aan internationale ontwikkeling te kunnen leveren, gingen wetenschappers 

zich met wisselend succes internationaal organiseren. Er werden verschillende pogingen 

ondernomen om een overkoepelende wetenschappelijke organisatie op te richten.
38

 De 

pogingen strandden in de eerste plaats door een schrijnend gebrek aan financiële middelen. 

Een andere belangrijke oorzaak voor de vele mislukkingen lag in nationale jaloezieën. 

Wetenschap werd in de eerste plaats als een nationale zaak beschouwd:  

 

‘… l’étude de la littérature, des documents publics et des textes privés révèle une habitude déjà enracinée 

d’envisager la science et les relations scientifiques internationales sous un angle politique, de comparer et 

d’évaluer les contributions des différentes nations au progrès des sciences en termes de prééminence et 

d’infériorité, de domination et de dépendance.’
39

  

 

De geneeskunde was een van de belangrijkste gebieden van internationale 

wetenschappelijke samenwerking, maar de medici gingen niet alleen voorop. Zij kregen onder 

andere gezelschap van het inherent internationale vakgebied van het internationaal recht.
40

 

Internationale rechters moesten mensenlevens redden door middel van internationale arbitrage 

bij dreigende conflicten. Sinds 1789 was iedere Europese oorlog immers alleen maar 

‘zerstörischer, aufwendiger, Ressourcen verschlingender und totaler’ geworden.
41

 Deze 

immer toenemende vernietigende potentie van nieuwe oorlogen boezemde veel mensen angst 
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in, zorgde voor twijfels over de zo vaak geprezen ‘vooruitgang’ en was aanleiding tot de 

stichting van vele vredesverenigingen. Europa was in 1900 maar liefst 407 van zulke 

verenigingen rijk. Die vredesverenigingen waren samen zo krachtig dat ze later werden 

aangeduid als de vredesbeweging. Deze beweging was van nature internationaal georiënteerd. 

Wellicht is het om deze reden dat men internationalisten vaak met pacifisten vereenzelvigt.
42

  

De vredesbeweging had zowel een intellectuele als een activistische kant. Immanuel 

Kant wordt vaak als grondlegger van het intellectuele negentiende-eeuwse vredesstreven 

gezien. ‘Stehende Heeren (miles perpetuus) sollen mit der Zeit ganz aufhören’,
43

 stelde hij in 

het veel aangehaalde werk Zum ewigen Frieden, Het derde van de zes vredesartikelen die de 

filosoof in 1795 opstelde, spreekt over het zichzelf versterkende proces van bewapening van 

verschillende staten, die zich daarbij altijd kunnen beroepen op de toenemende slagkracht van 

de ander om hun eigen legers te vergroten.
44

 Veel pacifisten zagen hierin een directe 

verwijzing naar hun eigen tijd van oplopende imperialistische spanningen, Europese 

machtsblokken en wapenwedloop. De roman Die Waffen Nieder van de Oostenrijkse barones 

Bertha von Suttner is een ander bekend en destijds veel gelezen voorbeeld van intellectueel 

verzet. De roman schetst een apocalyptisch beeld van toekomstige oorlog en conflict en werd 

direct in verschillende talen vertaald. Voor dit werk kreeg ze in 1905 de Nobelprijs van de 

Vrede.  

Vrede werd niet louter uit ideologisch oogpunt afgewezen. De Brit Norman Angell, 

tevens Nobelprijswinnaar, toonde zich in zijn toegankelijk geschreven werk The Great 

Illusion een groot vernieuwer en schreef een pleidooi tegen de oorlog op grond van 

economische argumenten. Hij ageerde tegen de eeuwenoude stelling dat staten hun welvaart 
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kunnen vergroten door oorlog te voeren: ‘This all but universal idea is a gross and desperately 

dangerous misconception.’
45

 Summier samengevat, stelt de auteur dat veroveringen niet tot 

economisch voordeel voor een land kunnen leiden, aangezien winst bij individuen blijft die 

reeds in het veroverde land wonen.  

 De vredesbeweging bracht meer dan romans, pamfletten en theorieën. In tegenstelling 

tot de gemeengoed geworden opvatting dat zij louter een kleine en elitaire beweging vormde, 

waren pacifisten wel degelijk in staat mensen op de been te brengen voor hun idealen. Zo 

verzamelden zich in Berlijn in 1911 ruim 250.000 betogers die protesteerden tegen oorlog.
46

 

Een belangrijk doel van de vredesbeweging was het aansporen van nationale regeringen om 

permanente arbitrageverdragen met andere landen te sluiten. Door deze verdragen te sluiten 

zouden regeringen zich verplichten conflicten met andere staten op een juridische, dus 

vreedzame wijze op te lossen. Internationale arbitrage was hierbij een centraal punt. 

 

Besluit 

De lijst met internationale initiatieven lijkt eindeloos: wat te denken van de 

Wereldtentoonstellingen die enerzijds tot de nationale eer moesten strekken, maar tegelijk het 

internationale element in culturele samenwerking onderstreepten? En de arbeidersbewegingen 

en vakbonden die op internationaal gebied streden voor socialere wetten en gezamenlijk 

stakingen financierden? In 1910 bestonden er 28 internationale vakbonden met gezamenlijk 

zes miljoen leden. Niet alleen deze getallen zijn indrukwekkend, met bijna 700.000 dollar uit 

de gezamenlijke pot werd internationale solidariteit in de praktijk gebracht, bijvoorbeeld door 

in 1909 Zweede stakers financieel te steunen.
47

 Internationale samenwerking op zoveel 

verschillende gebieden deed zelfs de vraag ontstaan naar een internationale taal. Veertig van 
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zulke talen werden bedacht vanaf 1815 en de bekendste, het Esperanto, had in 1903 al 50.000 

sprekers. Er ontstonden zelfs verenigingen die internationalisme als doel op zichzelf 

beschouwden. Het van oorsprong Franse Concordia had bijvoorbeeld louter als doel ‘to 

promote general good-feeling among the people of the earth’.
48

  

 Het leidt geen twijfel dat in de loop van de negentiende eeuw een ware internationale 

gemeenschap het licht heeft gezien. Dit was alleen mogelijk door de globalisering die de 

wereld kleiner maakte en de onderlinge afhankelijkheid van landen en volken versterkte. 

Vooral in de periode 1890-1914 nam het aantal nieuwe internationale organisaties een grote 

vlucht. 89 van zulke non-gouvernementele verenigingen werden opgericht in de periode 

1815-1890, gevolgd door maar liefst 377 verenigingen in de laatste 25 jaar voor 1914.
49

 Dat 

juist in deze periode ook het nationalisme zijn meest intensieve periode beleefde, wil zeggen 

dat internationalisme en nationalisme elkaar niet wederzijds hoefden uit te sluiten.  

 Deze paradox roept verschillende vragen op waarop in deze studie voor Nederland een 

antwoord wordt onderzocht. Regeringen bleven vaak terughoudend en lieten het initiatief aan 

particuliere organisaties, maar sommige landen grepen kansen om zich internationaal te 

profileren juist aan. Veel internationale initiatieven in de negentiende eeuw op 

communicatiegebied vonden plaats onder supervisie van de Zwitserse regering,
50

 Ook België 

liet zich hierbij niet onbetuigd. Dit roept vragen op over de Nederlandse positie: welke 

invloed had de organisatie van de Haagse vredesconferenties over het denken over 

internationalisme in ons land? Beïnvloedde de nieuwe internationale positie het zelfbeeld van 

de Nederlandse natie?  Hoe stonden pers, politiek en maatschappelijke organisaties tegenover 

de kansen en gevaren die een nieuwe internationale positie betekende voor het 

nationaliteitsbesef in Nederland? Onder meer deze vragen worden in de komende drie 

hoofdstukken behandeld.  
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II. De Boeren, de Paus en de Vredeskomedie 

 

In het vijfde jaar van zijn regering verraste tsaar Nicolaas II de wereld met een zeer bijzonder 

en ambitieus voorstel. De tsaar maakte zich zorgen over de immer toenemende internationale 

spanningen en de Europese wapenwedloop die hiervan zowel oorzaak als gevolg was. Eind 

augustus 1898 richtte hij zich tot de in St. Petersburg geaccrediteerde mogendheden met een 

vredesboodschap. De vorst stelde dat er een ontwapeningsconferentie moest plaatsvinden om 

de uit de pan rijzende kosten van bewapening in te tomen.  

Begin januari 1899 zette graaf Mouravieff, de minister van Buitenlandse Zaken van de 

tsaar, de plannen van Nicolaas II verder uiteen. De graaf wilde naast een beperking van het 

oorlogstuig en een verbod op het gebruik van de nieuwste soorten wapens ook afspraken 

maken over arbitrage tussen staten in geval van conflict. Hoewel deze voorstellen op zichzelf 

al vernieuwend genoeg waren, voegde Mouravieff er nog aan toe dat een ‘égal degré tous les 

pays de l’univers’ tijdens de conferentie zou worden gegarandeerd.
51

 De traditionele 

grootmachten, waartoe ook Rusland behoorde, zouden tijdens de conferentie dus niet zonder 

meer de dienst moeten uitmaken. 

 Het voorstel werd met beleefde scepsis ontvangen. Frankrijk wilde zijn traditionele 

bondgenoot niet voor het hoofd stoten, evenmin als de Duitse keizer Wilhelm II zijn neef 

Nicolaas wilde bruuskeren. De vraag die de Europese diplomatie in zijn greep hield was 

daarom niet of, maar waar het congres moest plaatshebben. In het eerste hoofdstuk werd 

duidelijk dat veel internationalistische initiatieven in de wieg stierven, omdat de Europese 

grootmachten elkaar uit nationalistische motieven het succes misgunden. Om een dergelijke 
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 C. Smit, Hoogtij der neutraliteitspolitiek. De buitenlandse politiek van Nederland 1899-1919 (Leiden 1963) 4-
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mislukking te voorkomen, lag het voor de hand dat de organisatie niet door Parijs, Berlijn of 

Londen ter hand werd genomen, maar aan een klein land werd toegewezen. Gezien de eer die 

Brussel en Genève in de negentiende eeuw vaak ten deel viel, kwam het Russische verzoek 

Den Haag als gaststad te mogen kiezen voor velen hier te lande geheel onverwacht.
52

  

 

Het deurbeleid van De Beaufort 

De tsaar was zelf ‘zeer stellig’ in zijn voorkeur voor Nederland. Zijn voorkeur voor Den Haag 

bestond dankzij de lange en sterke banden tussen Nederland en Rusland en door de recente 

kroning van Wilhelmina.
53

 Nederlands minister van Buitenlandse Zaken tijdens de conferentie 

was Willem Hendrik de Beaufort. De minister had gemengde gevoelens bij de Russische 

uitnodiging, maar besloot haar niettemin te accepteren.
54

 Deze ambivalente gevoelens werden 

veroorzaakt door de twijfels over de uitnodigingen die Nederland als gastheer zou moeten 

gaan versturen. Het Nederlandse deurbeleid zou voor De Beaufort een waar hoofdpijndossier 

gaan vormen in het voorjaar en de zomer van 1899 en was bepalend voor de perceptie van de 

conferentie in Nederland. De minister moest het uiterste van zijn diplomatiek talent vergen 

om de diplomatieke schade voor Nederland te beperken en binnenlandse onrust te voorkomen. 

Hij zag zich gesteld voor twee problemen.  

 In de eerste plaats ontstond er een slepend conflict over de uitnodiging van de Paus. 

Italië kende sinds de verovering van de Pauselijke gebieden in 1870 een zeer getroebleerde 

verhouding met de Heilige Stoel. De Paus wilde het nieuwe koninkrijk namelijk niet 
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 Zie bijvoorbeeld het Algemeen Handelsblad van 24 januari, waarin melding wordt gemaakt dat de organisatie 
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neutraliteitspolitiek, 6.  
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erkennen. Italië weigerde daarom aan de ontwapeningsconferentie deel te nemen als ook de 

Paus werd uitgenodigd. De Beaufort moest er in deze situatie voor zorgen de Paus noch Italië 

voor het hoofd te stoten. Hierin slaagde de minister slim en zo bleef de diplomatieke schade 

voor Nederland bleef beperkt. Hij liet Wilhelmina een brief schrijven waarin de Paus 

weliswaar gepasseerd werd, maar er toch op zijn ‘sympathie en zedelijke steun’ werd 

gerekend voor het slagen van het congres.
55

 Ondanks deze slimme oplossing van het Pauselijk 

probleem, verdween het probleem met de Heilige Vader in 1899 niet van het toneel. Het 

katholieke volksdeel van Nederland liet zich niet zo gemakkelijk tevreden stellen als paus Leo 

XIII zelf. Mede als gevolg hiervan hield het enthousiasme voor de Nederlandse rol als 

gastheer van het tsaristische initiatief niet over.  

 Eenzelfde quasioplossing vond De Beaufort ook voor het tweede grote probleem 

waarvoor hij door de organisatie van de vredesconferentie werd gesteld. Net zoals het 

passeren van de Paus een splijtzwam in de Nederlandse samenleving bleek te zijn, leidde het 

niet uitnodigen van de Boerenrepublieken in Zuid-Afrika tot verhitte reacties van de 

‘stamgenoten’ hier in het land. In diplomatiek opzicht wist De Beaufort averij wederom te 

vermijden. Het Verenigd Koninkrijk vocht van 1899 tot 1902 een zeer bloedige en moeizame 

oorlog met de Boerenrepublieken uit, de tweede bovendien in twintig jaar, waardoor het voor 

de minister van meet af aan duidelijk was dat Transvaal en Oranje-Vrijstaat niet bij het 

congres aanwezig zouden kunnen zijn.
56

 Ook Mouravieff zat op deze lijn; aan de 

aanwezigheid van het Verenigd Koninkrijk werd door hem natuurlijk meer waarde gehecht 

dan aan die van twee kleine staten ver van het Europese toneel. Vanzelfsprekend hebben 

Transvaal en Oranje-Vrijstaat deze geste van Nederland niet gewaardeerd. Nog belangrijker 

voor de Nederlandse regering waren de pro-Boersentimenten hier te lande. Zij vormden de 

tweede voorname belemmering voor een warme omarming van het internationalistische ideaal 

van de tsaar door Nederland.  
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 Smit, Hoogtij der neutraliteitspolitiek, 9. Volgens Smit is het duidelijk dat ‘De Beaufort niet anders kon 
handelen dan hij inderdaad heeft gedaan.’ 
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Een eer voor Nederland? Reacties van pers en politiek op de keuze voor Den Haag 

De Nederlandse regering werkte dan wel welwillend mee, maar werd zij hierin gesteund door 

de bevolking? Hoe reageerden parlement en pers op het initiatief van de tsaar en de keuze 

voor Nederland als gastland?  

De boodschap van de tsaar, die zich zo plots als vredesduif had laten leren kennen, 

werd met scepsis begroet in Europa. Nederland vormde hierin geen uitzondering. Dat wil niet 

zeggen dat tijdens het Belle Époque hier geen optimistisch geluid hoorbaar was over de 

richting waarin de interstatelijke betrekkingen zich bewogen. Ook in Nederland verwachtte 

men veel van wat in het bijzonder arbitrage de internationale verhoudingen de nieuwe eeuw 

zou gaan brengen. Een treffend voorbeeld van zulke optimistische gedachten, werd verwoord 

in het Nieuws van den Dag. In een artikel werd de verbroedering van de mensheid die volgens 

het dagblad onmiskenbaar plaatsvindt, aan een optimistische beschouwing onderworpen. 

‘Mens’ was hierdoor geen holle klank meer, maar een alleszeggend woord. Het internationale 

gemeenschapsgevoel dat langzaam ontstond werd hier treffend geformuleerd: 

 

‘Zij *het internationale gemeenschapsgevoel+ tracht naar eene rechtvaardige en vreedzame oplossing van alle 

politieke en sociale geschillen en zij alleen zal dit kunnen, omdat zij internationaal is en de geheele menschheid 

naar hare stem zal luisteren. Aan haar behoort de toekomst. Zij is geen utopie, want elk jaar geeft zij krachtiger 

bewijzen van haar bestaan en reeds van haar invloed.’
57

 

 

Niettemin kon de boodschap van Nicolaas II maar op lauw enthousiasme rekenen. Een 

belangrijk en veel gehoord kritiekpunt was dat de tsaar vooral gemotiveerd zou worden door 

de hoge Russische staatsschuld en door een gebrek aan fitte rekruten voor zijn leger.
58

 Ook 

werd het voorstel weggezet als utopisch en zelfs als gevaarlijk: ‘Alleen reeds de verhouding 

tot de buiten-Europeesche Mogendheden en heel en half beschaafde volken in andere 

werelddeelen zou de geheele afschaffing van legers en oorlogsvloten onmogelijk maken.’
59
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 Nieuws van den dag, kleine courant, 23 januari 1898. 
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Eind december 1898, toen er nog geen sprake van was dat de conferentie in Nederland zou 

plaatshebben, discussieerden de Tweede Kamerleden of er überhaupt een Nederlandse 

afvaardiging naar het congres moest gaan. Zij werden van repliek gediend door het 

socialistische Kamerlid Van Tol: 

 

‘Doch zouden wij thans, wij als kleine, onzijdige Staat geen gebruik kunnen maken van de gelegenheid om een 

goed werk te helpen tot stand brengen ? Rust er op ons niet de verplichting om iets meer in die richting te 

doen dan het eenvoudig afvaardigen van een gezant?’
60

 

  

Van Tol stelde daarop de oprichting van een permanent arbitragehof voor. Het zou 

uiteindelijk één van de weinige concrete resultaten blijken waartoe op de conferentie 

daadwerkelijk werd besloten.  

 Gezien het feit dat Nederland überhaupt vertegenwoordigd werd op het congres voor 

veel parlementariërs geen uitgemaakte zaak was, mag het geen verbazing wekken dat men in 

het geheel niet stil stond bij een eventueel gastheerschap van Nederland. Het vooraanstaande 

katholieke kamerlid Schaepman reageerde op de geruchten dat Brussel de eer zou krijgen om 

de organisatie op zich te nemen met de stelling dat dit hem ‘betrekkelijk onverschillig’ was, 

hiermee verwijzend naar het feit dat Nederland deze kans zich op een internationaal podium 

te presenteren zou mislopen.
61

 Zijn commentaar is in dit opzicht veelzeggend. In het 

parlement werd Schaepman niet tegengesproken en in de pers was de keuze van de tsaar voor 

Den Haag nauwelijks nieuws.  

 De keus voor Den Haag leidde dus niet tot breed uitgedragen gevoelens van nationale 

trots. Er was ook weinig ruimte voor nationale trots over dit internationale initiatief, omdat 

het Nederlands nationalisme zich in een overgangsperiode bevond. Aerts spreekt in dit 

verband van een ‘gekweld nationalisme’.
62

 Te Velde spreekt hier van een nationalisme dat 
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‘naar binnen’ was gericht.
63

 De Boerenoorlog bracht ongekende loyaliteitsgevoelens bij de 

Nederlandse bevolking naar boven. Die sentimenten gingen niet samen met een omarming 

van het internationalistische ideaal van de tsaar, zeker niet omdat de Boerenrepublieken niet 

aan de vredestafel van de tsaar in Den Haag mochten aanschuiven.  

 Dat de pro-Boersentimenten in Nederland zeer vurig en hardnekkig waren, is onlangs 

nog overtuigend uiteengezet door Vincent Kuitenbrouwer.
64

 Deze sympathieën voor de 

Boeren kwamen voort uit het vermeende ‘stamverwantschap’ en leidden zelfs tot de 

oprichting van een organisatie die pleitte voor een ‘Nieuw Holland’ overzee. Deze 

sentimenten vond men overwegend in protestantse en liberale hoek.
65

 In katholieke hoek kon 

men evenmin warmlopen voor het door Nederland uitgedragen internationalisme, omdat de 

Paus van deelname was uitgezonderd.  

 Het is dan ook niet verbazingwekkend dat De Beaufort keer op keer stevige kritiek 

kreeg wanneer in de Kamer de vredesconferentie op de agenda stond. Begin mei 1899, slechts 

twee weken voordat de conferentie zou worden geopend, kreeg hij het verwijt ‘lijdelijk’ in het 

passeren van Transvaal en Oranje-Vrijstaat te hebben berust.
66

 De afwezigheid van beide 

Zuid-Afrikaanse republieken overheerste het debat, maar ook de katholieke Kamerleden lieten 

hun ongenoegen blijken. Het passeren van de Paus werd ‘door geen enkel precedent 

gerechtvaardigd’.
67

 Ook kritiek op het tsaristische initiatief zelf bleef De Beaufort zo kort 

voor de opening niet bespaard. Van Kol trok van leer tegen de ‘autocratische’ tsaar die zelf 

zoveel uitgaf aan bewapening.
68

 De socialisten onthielden zich dientengevolge van stemming 
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over de door De Beaufort gevraagde financiële middelen.
69

 Zelfs kort voor aanvang van de 

conferentie faalde de Nederlandse regering er pijnlijk in Nederland warm te laten lopen voor 

het voorstel van de tsaar en voor de Nederlandse organisatie hiervan. 

 

In het  centrum van de mondiale politiek: de Vredesconferentie door Nederlandse ogen 

Tijdens het congres, dat van eind mei tot eind juli plaatsvond in Huis ten Bosch, veranderde 

aan deze situatie niet veel. Er was in Nederlandse dagbladen opvallend weinig aandacht voor 

hetgeen in Den Haag in de zomer van 1899 geschiedde.
70

 Dit is minder verbazingwekkend 

dan deze desinteresse voor de bijeenkomst van alle grote mogendheden in de Hofstad doet 

vermoeden. Er werd op de conferentie namelijk bijna niets bereikt.
71

  

De aanwezige gedelegeerden werden verdeeld in drie commissies. Deze hielden zich 

bezig met ontwapening, een meer humanitaire oorlogsvoering en de wenselijkheid van 

arbitrage. Uiteindelijk werd over ontwapening niets afgesproken. Deze commissie stond bij de 

sluitingsceremonie dan ook met lege handen. Wat betreft het oorlogsrecht bood de conferentie 

weliswaar handvatten over de vraag hoe in de toekomst jus ad bellum te zijn, maar concrete 

resultaten waren er op dit gebied evenmin.
72

 Op het derde gebied, dat van internationaal recht 

en arbitrage, werden wel stappen gezet die de erfenis van de conferentie zouden vormen. 
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Belangrijkste bijdrage van deze commissie was het besluit tot de oprichting van een 

Permanent Hof van Arbitrage. 

 Het volkenrecht was tevens het enige onderdeel van de conferentie waarvan in 

Nederland resultaat werd verwacht. Het Algemeen Handelsblad stelde met regelmaat dat van 

ontwapening niet veel te verwachten viel. ‘Vrede opleggen door kunstmatige beperking van 

bewapening is onmogelijk’, zo stelde het dagblad onder meer.
73

 Ook in dit toonaangevende 

liberale dagblad werd de tsaar hypocrisie verweten, hij gaf nou niet bepaalde het goede 

voorbeeld door zelf wel in wapentuig te investeren.
74

 De teleurstelling overheerste dan ook in 

de Nederlandse pers na afloop; en de verwachtingen waren al niet erg hoog.
75

 In de 

Nederlandse pers werd de vredesconferentie dus veelal genegeerd en de inspanningen van de 

Nederlandse regering werden zelfs bekritiseerd. Van een omarming van het zeer voorzichtige 

internationalisme van De Beaufort was geenszins sprake. 

 De Nederlandse pers stond in haar twijfel niet alleen. Zelfs binnen de Nederlandse 

regering was er onenigheid over de vraag of de prijs die voor de organisatie van de 

Vredesconferentie was betaald niet veel te hoog was. In plaats van dat in het internationalisme 

op Nederlandse bodem een ideaal werd gevonden waarin de verzuilde natie zich kon 

verenigen, bleek de vredesconferentie de rol van intrigant te vervullen die het land tot in de 

ministerraad toe verdeelde.  

De notulen van de ministerraad aan het eind van de negentiende eeuw zijn doorgaans 

erg summier.
76

 Dit gold echter niet voor het gespreksverslag van 30 juni van dat jaar, toen de 

nog lopende vredesconferentie, die enkele kilometers verderop werd gehouden, op de agenda 
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stond. Waar in Huis ten Bosch was besloten tot het sluiten van een verdrag waarin werd 

afgesproken het Permanente Hof van Arbitrage op te richten, sprak men in de Trêveszaal over 

de vraag of Den Haag zijn gastvrijheid aan dit veelbelovende instituut moest verlenen.
77

 Zelfs 

De Beaufort was niet overtuigd dat Nederland er goed aan zou doen de thuishaven van het hof 

te willen worden, want ook bij dit verdrag was de Paus uitgesloten van deelname. Zo 

voorzagen de ministers ook hier ‘wellicht opheffing en groote ontstemming’ ontstaan bij het 

katholieke volksdeel. De Beaufort stelde daarom dat Nederland voor de eer zou moeten 

bedanken als de ministerraad hierin een probleem zag. De ministers konden het hier 

uiteindelijk niet over eens worden, wat er toe leidde dat het belangrijke besluit om het Hof 

van Arbitrage in Den Haag te vestigen niet eens unaniem werd genomen.
78

 

 

Enkele culturele reacties op de Vredesconferentie te Den Haag 

Journalisten, parlementariërs en ministers, ze hadden duidelijk moeite met de krenking van de 

nationale trots door de regeringsomgang met Paus en Boeren. Hoewel het uit de schaarse 

hoeveelheid overgeleverde bronnen gevaarlijk is vergaande conclusies te trekken over de 

culturele reacties op de Vredesconferentie, zijn er toch duidelijk aanwijzingen dat ook in het 

culturele leven de vredesconferentie en de Nederlandse organisatie daarvan weinig 

verwachtingsvol werden begroet. De historicus die in het Vredes-Conferentie Prentenboek 

voor oud en jong een enthousiasmerend, licht stichtelijk vormgegeven platenboek over de 

zegeningen des vredes verwachtte, kwam dan ook een illusie armer thuis.
79

  

In het bewuste prentenboek was namelijk louter ruimte voor satire en ironie. In de 

compilatie van verschenen spotprenten moest vooral Tsaar Nicolaas II het ontgelden. De 
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 Vredes-Conferentie Prenteboek voor oud en jong (Amsterdam 1899).  
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Russische initiatiefnemer van de Vredesconferentie werd veelvuldig te kijk gezet als 

hypocriet.
80

 Zo zou hij met gespleten tong gesproken hebben toen hij opriep tot ontwapening 

terwijl hij tezelfdertijd een vlootorder plaatste. En zijn lofdicht op de vrede klonk heel wat 

minder mooi, wanneer men zich realiseerde dat de Tsaar de Finnen zo bruut behandelde.
81

 

Vanzelfsprekend moesten ook de Duitsers het ontgelden. Welk ander land stuurde er immers 

een gezant naar een vredesconferentie, professor Stengel, die onlangs uitgebreid de zin van 

oorlogvoering had verkondigd? Hij werd afgebeeld als een wilde bok die de vredestuin plat 

zou trappen. 

Er werd niet alleen getekend, maar ook gedicht. De volgende strofe is exemplarisch 

voor hoe satirici het samenkomen van de wedijverende en kijvende mogendheden in Den 

Haag bezagen: 

 

‘Ja, van harte wensch ik vrede 

Als men mij in vrede laat 

En zo niet – ik heb mijn wapens 

‘k Houd ze het liefst, het kan nooit kwaad’
82

 

 

Door dichters en tekenaars werd de ‘vredeskomedie’ dus niet eens bekritiseerd, zij werd 

nauwelijks serieus genomen. Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en Rusland, ze werden 

alle neergezet als huichelaars en twistzieke broeders die louter voor de bühne hun bijdrage 

aan de vrede zouden willen leveren. Hun besluiteloosheid en gebrek aan resultaten waren een 

dankbaar onderwerp van spot.
83

 

 Een tweede bijzondere bijdrage aan de culturele overlevering van de vredesconferentie 

in Nederland, is van de hand van de schrijver Louwrens Penning.
84

 Deze sociaal 
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geëngageerde auteur ergerde zich zo aan de machtspolitiek van de grootmachten in Den Haag, 

dat hij besloot over de conferentie een novelle te schrijven.
85

 Hierin stelde hij de dubbele 

moraal van de aanwezige landen op buitengewoon humoristische wijze aan de kaak. De 

ondertoon van het werk was niettemin duidelijk serieus en in zijn ironie, die neigde naar 

karaktermoord op de Europese staatshoofden, bracht hij de verschillende misstanden aan het 

licht.  

In De Vredes-Conferentie: de eerste zitting voert Penning een geheime aanwezige 

tijdens de conferentie op, die met verbazing hoort en ziet hoe de verschillende landen die 

aanwezig zijn in Den Haag zich gedragen. Al op de eerste pagina moet Zwitserland hen eraan 

herinneren dat men hier op een vredesconferentie is,
86

 een opmerking die gedurende het 

verloop van de conferentie nog verscheidene malen vergeefs wordt gememoreerd. Het overleg 

werd de landen overigens niet gemakkelijk gemaakt. Bij herhaling voert de schrijver 

ongenode gasten ten tonele die wel recht hadden op de conferentie aanwezig te zijn, maar 

door de aanwezigen buiten de deur werden gehouden. Het was immers ‘een vergadering van 

eerlijke en rechtschapen menschen’.
87

 Onder de ongenode gasten zijn een Fin, een Ier, een 

Boer en, ook Nederland ontkwam niet aan de vlammende pen van Penning, een Atjeher.
88

 

Alle pogingen om hen buiten de deur te houden strandden, daar elk land natuurlijk gebaat was 

bij verzwakking van de anderen. Naast de dubbele moraal wordt ook de oprechtheid van de 

landen bekritiseerd; zij zouden helemaal geen vrede willen. De auteur voert om dit te 

onderstrepen zelfs een ‘koopman’ in biologische wapens op, waarvan Turkije best bereid was 

om wat bacillen voor, of tegen, de Armeniërs te kopen.
89

 En of dit nog niet genoeg was, 
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mengen zich geheim agenten van de mogendheden onder de landen, die spioneren en landen 

tegen elkaar proberen op te zetten.  

Voor degene die kennis had van de Europese machtsverhoudingen rond 1900 moet het 

boek hebben gelezen als een komisch werkje, waarin de vorsten en presidenten op pijnlijke 

wijze ontmaskerd worden. Heden ten dage kunnen we er opnieuw een aanwijzing in lezen dat 

de Vredesconferentie van Den Haag in 1899 niet serieus genomen werd. Er werd zelfs een 

roman geschreven om er de draak mee te steken. 

 

Internationalisme en Nederlands nationale eenheid 

De tand des tijds zou geen milde werking hebben op de gevoelens die in Nederland ten 

aanzien van de vredesconferentie leefden. Er was geen ideaal in gevonden waar het hele land 

zich achter kon scharen. De woorden die Van Tol sprak bij een van de vele debatten waarin 

de conferentie na de zomer van 1899 nog werd aangehaald, waren veelzeggend: 

 

‘Ik wensch thans dan ook niet te spreken over de resultaten van de Vredesconferentie, maar over de gevolgen 

die zij voor ons land gehad heeft, en ik zal hierbij niet het internationale standpunt innemen, maar het 

nationale, want waar wij gelooven dat die conferentie geenszins bevorderlijk was voor den buitenlandschen 

vrede, zijn wij er zeker van, dat zij noodlottig was voor den binnenlandschen vrede, en dat zij voor onze 

binnenlandsche politiek treurige gevolgen gehad heeft.’
90

  

 

Waar de socialisten indertijd vaak een uitzonderingspositie in de Nederlandse politieke 

constellatie innamen, was dit wat betreft de gevolgen van de vredesconferentie, die de 

politieke en religieuze tegenstellingen van het land zo kwetsbaar aan de oppervlakte hadden 

gebracht, niet het geval. Het antirevolutionaire Kamerlid Van Kempen noemde de conferentie 

op 5 december een ‘totaal fiasco’.
91

  

                                                                                                                                                                      
te worden, en ik wil tot de tanden bewapend zijn”.’ Penning, De Vredesconferentie: de eerste zitting, 26. Zie 
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Twee weken later kreeg De Beaufort bij de behandeling van de begroting van zijn 

ministerie het vuur na aan de schenen gelegd. Het belangrijkste verwijt dat hem vanuit alle 

politieke richtingen ten deel viel, was dat hij slappe knieën had en de nationale eer 

verkwanselde door te weinig stelling te nemen tegen de voorwaarden van de tsaar. ‘Ik weet 

wel, dat er een oud-Hollandsch spreekwoord is dat zegt, dat het met groote heeren gevaarlijk 

kersen eten is, maar wij behoeven daarom toch niet alle kersen te laten opeten en ons nog de 

pitten in het aangezicht te laten werpen.’
92

  

De eer die Nederland als gastland had gekregen, had het meteen verkocht door zich 

aan de voorwaarden van Italië en Groot-Brittannië met betrekking tot de Paus en de 

Boerenrepublieken te committeren. De meeste parlementariërs vonden deze eer van 

ondergeschikt belang en legden het primaat van hun loyaliteit dus bij een etnisch nationalisme 

met de Boeren, of een religieuze relatie met de Heilige Stoel.
93

  

Voor de weigering van de organisatie van de vredesconferentie had, zo meende het 

liberale Kamerlid Rink, de minister zeker steun gevonden bij het Nederlandse volk. Met 

nationale eer had de organisatie al helemaal niets te maken, zo bepleitte hij vurig: ‘Ik kan nog 

altijd niet inzien welk groot staatsbelang — ik spreek nu natuurlijk niet van het stadsbelang 

hier — maar welk staatsbelang er mede gemoeid was dat die conferentie juist hier werd 

gehouden.’
94

 De enige die voordelen van de organisatie voor Nederland zag, was Van 

Karnebeek, de liberaal die vanaf de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog tien jaar 

minister van Buitenlandse Zaken zou blijven. Volgens Van Karnebeek was dit soort 
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internationalisme juist van groot belang voor een klein en neutraal land.
95

 De overgrote 

meerderheid was het niet met hem eens. Zelfs Kuyper, die twee jaar later premier zou worden, 

betwistte de stelling van Van Karnebeek geestdriftig. Een goed vaderlander zou immers niets 

in de internationalistische idealen van de tsaar kunnen zien:  

 

‘Ik voor mij zou dan ook om die reden het arbitragehof liever in Brussel of elders hebben gezien dan juist in den 

Haag. Als goed vaderlander heeft mij de gedachte, dat Den Haag wereld-hoofdstad zou worden nooit 

bijzondere geestdrift kunnen inboezemen.’
96

  

 

Van een nationale omarming van het internationalisme van de tsaar op vaderlandse 

bodem was men in Nederland in 1899 dus nog ver verwijderd. Met name drie zaken stonden 

deze omarming in de weg. In de eerste plaats was toch de ongeloofwaardigheid van het 

initiatief van de tsaar voor velen een bezwaar. Het was een dankbaar onderwerp van spot voor 

satirici en voer voor tegenargumenten van socialisten. Ten tweede stond katholiek Nederland 

de manier waarop door de Nederlandse regering met de Paus werd omgegaan sterk tegen. Hij 

werd niet uitgenodigd voor de conferentie en mocht evenmin toetreden tot het 

oprichtingsverdrag voor het Permanente Hof van Arbitrage. Zo liep katholiek Nederland niet 

warm voor de bijeenkomst in Den Haag. Hetzelfde gold, ten slotte, voor liberalen en 

protestanten, die ontstemd waren over de afwezigheid van de Boerenrepublieken. Het etnische 

nationalisme van de vermeende ‘stamverwantschap’, stond hier enthousiasme voor de 

Vredesconferentie in de weg.  

Het is dus opvallend dat de onvrede met de conferentie dwars door de politieke 

bloedgroepen heenliep; socialisten, confessionelen en liberalen, allen hadden in meer of 

mindere mate twijfels bij de vredesconferentie en vooral de manier waarop Nederland de 

organisatie afhandelde. Het is in dit opzicht veelzeggend dat de vraag of Nederland überhaupt 
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vertegenwoordigers naar de conferentie moest sturen, in het parlement niet eenduidig met ja 

werd beantwoord. De veronderstelde nationale eer door het binnenhalen van de conferentie, 

pogingen van Brussel en Zwitserland ten spijt, werd in zowel pers als in de Kamer, ook door 

liberalen, onverschillig beoordeeld. De argumenten varieerden van een simpele desinteresse 

tot een loyaliteit met de Boeren, die men hoger aansloeg dan de conferentie op Nederlandse 

bodem. Zelfs in de ministerraad was er discussie en was de vestiging van het Permanente Hof 

van Arbitrage te Den Haag geen unaniem genomen besluit. Van internationalisme als typsich 

Nederlands fenomeen, vrede als nationaal ideaal, was in 1899 geen sprake. 
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III. De terughoudendheid van het land van Grotius 

 

In het voorafgaande hoofdstuk is aan de hand van de Eerste Vredesconferentie te Den Haag 

aangetoond dat van een maatschappelijke omarming van het internationalisme van de tsaar en 

de voorzichtige pogingen van de Nederlandse regering om hierin mee te gaan, nog geen 

sprake was. Acht jaar later vond opnieuw een Vredesconferentie plaats en wederom was 

Nederland gastheer. Daar in dit onderzoek gezocht wordt naar een ontwikkeling van 

internationalisme als onderdeel van de nationale identiteit, is deze conferentie een goed 

ijkpunt om te beoordelen of internationalisme in Nederland meer weerklank vond dan in 

1899. In dit hoofdstuk worden eerst bondig de achtergrond en het verloop van de Tweede 

Vredesconferentie uiteengezet. Vervolgens komen, naar analogie van het tweede hoofdstuk, 

ook hier de reacties van pers en politiek op de samenkomst van de grootmachten in Den Haag 

aan bod. Vanzelfsprekend is het opnieuw de Nederlandse rol en het Nederlandse zelfbeeld dat 

die centraal staan. Ten slotte komen enige bijzondere en initiatieven in het debat rond de rol 

van Nederland naar voren.  

 

De Tweede Vredesconferentie 

De Eerste Vredesconferentie leverde weinig concrete resultaten op. De belangrijkste winst 

voor hen die vrede wilden bevorderen, was de afspraak een Permanent Hof van Arbitrage te 

stichten, waaraan Nederland, na enige discussie, besloot om gastvrijheid te verlenen. 

Niettegenstaande deze magere opbrengst klonk de roep om een tweede conferentie al snel. 

Het was vooral de Amerikaanse president Roosevelt die, nog tijdens de Russisch-Japanse 

oorlog van 1904, de wens uitsprak aan de eerste conferentie een vervolg te geven.
97

 Niet 

geheel verbazingwekkend stond de Russische tsaar op dit moment weinig welwillend 
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tegenover Roosevelts plan. De oorlog met Japan verliep voor Rusland immers allerminst 

volgens verwachting. Nederland sloot zich bij de Russische gereserveerdheid aan, en wachtte 

dus tot de vrede tussen Japan en Rusland, overigens gestimuleerd door Roosevelt zelf, 

getekend was.  

Bij de tweede vredesconferentie stonden geen utopische voorstellen als algehele 

ontwapening op de agenda. Oorlogsrecht op land en zee stonden centraal, alsmede een 

uitbreiding van de bestaande arbitrageverdragen.
98

 De Nederlandse regering pleitte 

kortstondig maar vergeefs voor de agendering van het neutraliteitsrecht, daar zij daarmee haar 

voordeel dacht te kunnen doen in geval van oorlog tussen Europese landen. Uiteindelijk kon 

de regering, inmiddels het eerste kabinet-De Meester met de liberaal jhr. Dirk Arnold Willem 

van Tets van Goudriaan als minister van Buitenlandse Zaken, alleen maar invloed uitoefenen 

op het moment waarop de conferentie gehouden zou worden. In de zomer van 1907 kwamen 

46 landen, twintig meer dan de vorige keer, samen in de Ridderzaal op het Binnenhof. 

Hoewel de verwachtingen in 1907 minder hoog gespannen waren dan acht jaar eerder, 

liep de conferentie opnieuw uit op een teleurstelling.
99

 De belangrijkste tegenvaller was dat de 

behandeling van het arbitragevraagstuk niet leidde tot een afspraak tot verplichte arbitrage bij 

dreiging van gewapend conflict. Het feit dat de gedelegeerden van over de hele wereld met 

lege handen huiswaarts keerden, weerhield hen er niet van in de slotverklaring het voornemen 

uit te spreken in 1915 opnieuw een vredesconferentie te organiseren. Om de kans op succes 

van wat de Derde Vredesconferentie had moeten worden, te verhogen, was zelfs afgesproken 

een voorbereidend comité in te stellen dat de verschillende standpunten der deelnemers al 

voordat de conferentie haar aanvang nam zoveel mogelijk nader tot elkaar moest brengen. 

 

De draai van de Tweede Kamer 

De weinig assertieve rol die de Nederlandse regering speelde in de totstandkoming van de 

Tweede Vredesconferentie en haar geringe inhoudelijke bijdrage aan de agenda wekten grote 

ergernis van de Kamer. Opnieuw kwam de minister van Buitenlandse Zaken met de Tweede 
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Kamer in conflict over de bijdrage van Nederland aan internationale initiatieven op zijn 

grondgebied. De rollen waren ditmaal omgedraaid: waar in 1899 De Beaufort wanhopig 

probeerde zijn voorzichtige steun aan de idealen van de tsaar te verdedigen in een door 

religieuze en etnische loyaliteit verblind parlement, kreeg Van Tets van Goudriaan felle 

kritiek omdat hij juist te weinig deed om het parlement te overtuigen van zijn 

internationalistische opvattingen.
100

 

 De voornaamste verwijten die Van Tets van Goudriaan werden gemaakt, waren dat hij 

te weinig assertief de Nederlandse belangen verdedigde en, opvallend genoeg, een gebrek aan 

ideologische bevlogenheid aan de dag legde die voor een minister van Buitenlandse Zaken 

van Nederland noodzakelijk zou zijn. Beide verwijten zijn te herleiden tot een veranderende 

internationale positie van ons land, die op haar beurt het gevolg zou zijn van de 

Vredesconferenties en de vestiging van het Permanent Hof van Arbitrage (dat hier in het 

vervolg zal worden aangeduid als het ‘Hof’). Het gegeven dat conferenties en Hof aanleiding 

zouden moeten zijn, niet louter voor een meer zelfbewust aangemeten internationale houding, 

maar ook, en vooral, voor een herijking van de waarden waarop die houding werd gebaseerd, 

is een eerste teken dat het Nederlandse zelfbeeld ten gevolge van het hier te landen zo 

zichtbare internationalisme langzaam begon te veranderen. Vanzelfsprekend geldt deze 

stelling onder het voorbehoud dat niet iedereen die verandering waardeerde. Zeker is echter 

dat het Nederlandse parlement zich ditmaal gevoeliger toonde voor deze beweging dan de 

regering. 

 Volgens het conservatieve Kamerlid Van Asch van Wijck was er juist door de 

gastvrijheid die aan de Vredesconferenties was verleend veel veranderd in Nederland. Deze 

conferenties moesten aanleiding zijn tot een meer idealistische buitenlandpolitiek: ‘Idealen 
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die wij vroeger wellicht als niet te verwezenlijken hebben beschouwd, kunnen daardoor [door 

de organisatie van de conferenties] meer bereikbaar schijnen.’
101

 De antirevolutionair stelde 

zelfs dat Nederland, en het argument dat hij hier muntte was nieuw in het vroeg-twintigste 

debat, een ‘bijzondere positie’ bekleedde in het Europese statenstelsel, niet vanwege zijn 

geografische ligging, zoals Thorbecke had bepleit, maar op ideologische grond: Nederland 

voerde een bestaan ‘geheel aan de werken des vredes gewijd’.
102

 

 Het is even opvallend als veelzeggend dat juist ARP-lid Van Asch van Wijck deze 

gevleugelde woorden uitsprak, daar het ook de ARP was geweest, die slechts acht jaar eerder 

een tegengestelde mening had over de ‘vredeskomedie’ hier te lande. Dit voortschrijdend 

inzicht bestond niet bij iedereen. De socialisten stemden ook dit maal tegen de benodigde 

fondsen om de conferentie te organiseren, omdat zij ook nu vonden dat de bijeenkomst een 

schijnvertoning was, Engeland en Duitsland bewapenden immers gewoon door.
103

 De 

socialisten waren niet louter het buitenbeentje in het debat, maar spuiden tegelijk kritiek die 

bijval kreeg en bleef krijgen van alle andere partijen. Nederland had gefaald een stempel te 

drukken op de inhoud van de conferentie, die nota bene hier plaats had: ‘Zeker, de brieven 

                                                      
101

 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1814-1940, 4 december 1906, Nationaal Archief 
Den Haag, toegangsnummer 2.02.21.01, inventarisnummer 350.. 
102

 ‘Mijnheer de Voorzitter! Ons vaderland neemt in de rij der Mogenheden een bijzondere positie in.*…+Niet 
krachtig genoeg om eenigszins gevaarlijk te zijn voor een machtigen tegenstander, voert het bovendien een 
bestaan, geheel aan de werken des vredes gewijd; dwingt het geen enkele natie tot maatregelen van 
zelfbehoud. Onze historische arbeid voor de vermeerdering van de hoogste goederen der menschbeid geeft 
onze onafhankelijkheid bovendien een titel, dien niemand betwist en ieder bereid is te respecteeren.’ Zie: 
Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1814-1940, 4 december 1906, Nationaal Archief Den 
Haag, toegangsnummer 2.02.21.01, inventarisnummer 350. Vergelijk in dit verband de argumenten van 
Thorbecke van zeventig jaar eerder: ‘De Nederlandsche Staatskunde, zelve vrij van heerschzucht, is de billijkste 
oordeelaarster over de heerschzucht van anderen. Het is natuurlijk de grondstelling van eenen Handelstaat, 
gelijk de onze, om, als een schutsengel des vredes, met alle Mogendheden en tusschen alle Mogendheden, 
goede vriendschap te onderhouden.’ Zie: J.R. Thorbecke, Een woord in het belang van Europa. Bij het voorstel 
der Scheiding tussen Belgie en Holland (Leiden 1830) 7. 
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 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1814-1940, 7 mei 1907, Nationaal Archief Den 
Haag, toegangsnummer 2.02.21.01, inventarisnummer 350. ‘Dat is dus eenvoudig de geheele zaak maken tot 
een bespotting. Er komt van een ontwapening niets. Bij een dergelijken opzet van de zaak en bij een dergelijk 
vooruitzicht op fiasco kan men deze zaak onmogelijk ernstig opvatten en kan men niet van ons vergen, dat wij 
een dergelijke poging door onze stem zullen sanctionneeren’, aldus Schaper, het socialistische kamerlid. 
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zijn verzonden door de Nederlandsche Regeering, maar die was eenvoudig de postbode van 

den Keizer van Rusland, de brievenbesteller zonder meer.’
104

  

 Het is dan ook niet verrassend dat de parlementariërs na afloop van de teleurstellende 

vredesconferentie de behoefte voelden om de minister aan de tand te voelen. Er werd zelfs 

een speciaal debat over de conferentie gehouden in de herfst van 1907, waarin wederom 

duidelijk werd dat Nederlandse parlementariërs visioenen over een Nederland dat streed voor 

de vrede steeds helderder voor ogen stonden. Volkenrecht, vrede en internationalisme 

enerzijds en de Nederlandse geschiedenis en identiteit anderzijds werden expliciet met elkaar 

verbonden. 

 De Nederlandse delegatie werd tijdens de conferentie geleid door oud-minister De 

Beaufort en de latere Nobelprijswinnaar Tobias Asser. Minister Van Tets van Goudriaan 

probeerde het tijdens het herfstdebat voor hen op te nemen, maar slaagde hierin maar matig. 

De stuk voor stuk eloquente Kamerleden spraken over vergezichten die de regering zouden 

moeten meenemen op het pad der deugdzaamheid en rechtvaardigheid waartoe Nederland was 

voorbestemd. Het debat begon pas goed toen de katholiek Van Berch van Heemstede de 

minister wees op zijn slechte gezanten in het buitenland en de terughoudendheid waarmee het 

buitenlands beleid werd gevoerd.
105

 De liberaal Van Bylandt haastte zich om zich bij zijn 

collega aan te sluiten, Nederland toonde te weinig initiatief en durfde tijdens de conferentie 

niets te berde te brengen: ‘Het mankeert er nog maar aan, dat de Minister aan onze 

gedelegeerden zou verboden hebben den mond open te doen in die vergadering.’
106

  

                                                      
104

 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1814-1940, 7 mei 1907, Nationaal Archief Den 
Haag, toegangsnummer 2.02.21.01, inventarisnummer 350. De socialisten werden in hun kritiek van alle kanten 
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Voor dit onderzoek is het belangrijk dat door verschillende parlementariërs, waaronder ook 

voornoemde Van Bylandt, twee zaken met elkaar in verband gebracht werden. Het 

pragmatisme waarmee Nederland als handelsnatie gebaat was bij de versterking van de 

internationale rechtsorde, werd overgoten met een ideologisch sausje dat een nationalistisch-

historische bijsmaak had. Nederland was het ‘land van Grotius’ dat ook nu nog op de bres 

diende te staan voor volkenrecht en vrede.
107

 Historische argumenten weerklonken in de 

Tweede Kamer om de vanzelfsprekendheid waarmee Nederland zijn nieuwe internationale 

taak moest opnemen kracht bij te zetten. De verwijzingen naar de Gouden Eeuw waren 

daarbij een logische en weinig verrassende stap. Den Haag moest zijn plek als middelpunt van 

de internationale diplomatie, die het na de zeventiende eeuw verloren had, hernemen.
108

  

Via de weg van de historische plek die Nederland weer op zou eisen, een argument dat 

na 1907 vaker zou terugkeren in het publieke debat, was het slechts een kleine stap naar het 

verband tussen de inspanningen voor vrede en recht en de Nederlandse volksaard. Immers, als 

de grondlegger van het volkenrecht, Hugo de Groot, één van de grootste vaderlanders aller 

tijden was en de Nederlandse republiek dus ook in haar machtige hoogtijdagen een bijdrage 

leverde aan de rechtsorde, dan was het logisch dat de zelfbenoemde erfgenamen van die 

traditie hierin continuïteit konden ontwaren en zich als zonen van De Groot opwierpen. De 

Nederlanders waren door hun volksaard uitverkoren om gastvrijheid aan de 

Vredesconferenties te verlenen, zo klonk in het parlement. Die plek als centrum van het 

internationale recht vormde op zijn beurt een ‘zedelijke waarborg’ voor het vrije en 

onafhankelijke volksbestaan: ‘Hier kan het gestrooide zaad het best ontkiemen, waaruit 

langzamerhand de boom moet voortkomen waaraan de schoone vrucht van de internationale 
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 ‘Het zou mij hoogst aangenaam zijn geweest, als wij hier een algemeene hulde hadden kunnen brengen aan 
den Minister, en hem hadden kunnen zeggen: gij zijt bij deze Vredesconferentie nu eens waarlijk goed voor den 
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rechtsorde kan rijpen.’
109

 Nederland was dus de logische plek voor de Vredesconferenties en 

het Nederlandse volk moest zijn historische taak als vredeshoeder, die paste bij zijn 

volkskarakter, opnieuw opnemen:  

 

De roeping van ons volk ten deze is dus aangewezen. Het moet als middenpunt van de Vredesconferentiën aan 
de spits dier beweging treden, het zendingsvolk van de vredesgedachte zijn.

110
 

 

 

Van Asch van Wijck kreeg veel bijval en werd door zijn collega’s gesteund in zijn vurige en 

meeslepende betoog.
111

 Velen zagen in de vestiging van het Permanente Hof van Arbitrage 

ook een garantie van de Nederlandse neutraliteit en men hoopte dat de grootmachten, mocht 

het tot een oorlog komen, Nederland daardoor ongemoeid zouden laten.
112

  

De Nederlandse regering moest daar echter wel wat voor doen en kon niet passief 

toekijken bij de organisatie van zo’n conferentie. Wilde Nederland waarlijk Grotius kunnen 

eren, zoals in het parlement werd geopperd, dan moest het kabinet zich meer voor die 

organisatie inspannen.
113

 Nederland was te terughoudend bij het binnenhalen van het Hof en 

te zuinig en traag bij de beslissing over waar en hoe het Hof zou worden gebouwd. Met name 

de financier van het Hof dat bekend zou komen te staan als het Vredespaleis, Andrew 

Carnegie, zou zich hebben geërgerd aan de ‘flauwe’ houding van de regering. Oud-premier 
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 Onder meer door de Kamerleden Van Nispen tot Sevenaer, Tydeman en Piersson. 
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 ‘Bij alle beschaafde volken ontstaat daardoor, naar te verwachten is, het inzicht, dat daar waar het Hof van 
Arbitrage gevestigd is, zeer zeker niet de plaats is voor het voeren van oorlog. Dat geeft een waarborg — geen 
absoluut zekere — maar toch eenigen waarborg voor het handhaven van den vrede voor Nederland. Aldus Van 
Nispen tot Sevenaer, Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1814-1940, 19 november 1907, 
Nationaal Archief Den Haag, toegangsnummer 2.02.21.01, inventarisnummer 360. 
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 Het ontbrak de parlementariërs overig niet aan zelfkritiek of een goed geheugen. Zo is het Kamerlid Piersson 
zich bewust van het feit dat in het parlement in 1899 de regering juist een te groot enthousiasme voor de 
conferenties verweet, zie: Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1814-1940, 19 november 
1907, Nationaal Archief Den Haag, toegangsnummer 2.02.21.01, inventarisnummer 360. De Beaufort, nu 
Kamerlid en geen minister meer: ‘Zy die zich die jaren herinneren zullen het niet hebben vergeten, dat destijds 
door het hoofd van een machtige politieke partij principieel en hardnekkig tegeu die handelwijze der 
toenmalige Regeering oppositie is gevoerd, en waar nu op dit oogenblik door een lid van diezelfde partij erkend 
wordt dat hetgeen toen werd gedaan , goed was en nuttig voor het vaderland.’ 
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Nicolaas Pierson wond zich hier zo over op dat hij stelde: ‘Wy zyn om het in één woord te 

zeggen, eenvoudig de risee geworden van den ganschen aardbol.’
114

 

 

De Vredesconferentie volgens de Nederlandse pers 

Eensgezindheid in de aansporing van de minister tot een ideologischer buitenlands beleid dat 

Nederland aan zijn geschiedenis verplicht zou zijn, is dus kenmerkend voor het parlementaire 

debat. Wat de parlementariërs niet ontging was het gebrek aan steun van de publieke opinie 

voor de vredesconferenties. En waar zowel toon als inhoud van het parlementaire debat zich 

in acht jaar onmiskenbaar ontwikkelde, laat de pers zich juist kenmerken door een grotere 

mate van continuïteit. Wel was er meer aandacht voor hetgeen in de zomer van 1907 in Den 

Haag gebeurde. Het Algemeen Handelsblad had zelfs een correspondent naar de conferentie 

gezonden, die in zijn dagelijkse rubriek ‘In en om de conferentie’ levendig en accuraat verslag 

deed van wat er besproken werd in de wandelgangen en aan de vergadertafel. In die 

wandelgangen werd ook besmuikt gelachen over de financiële voordelen die Nederland als 

organisator van de conferentie kreeg.
115

  

De lezers van deze rubriek kregen niet slechts achtergrondinformatie, maar werden 

ook deelgenoot gemaakt van de slechte sfeer waarin de onderhandelingen in de Ridderzaal 

verliepen. Bijna dagelijks deed de krant verslag van de stroef verlopen gesprekken, waarmee 

de terughoudendheid van Nederlandse regering gedeeltelijk te verklaren valt. De krant zelf 

had, net als in 1899, geen hoge verwachtingen van de conferentie:  

                                                      
114

 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1814-1940, 19 november 1907, Nationaal Archief 
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 Zo doet de correspondent levendig verslag van een gesprek tussen een niet bij naam genoemde 
Nederlandse en Amerikaanse gedelegeerde: Gij Nederlanders, luidde het antwoord, hebt u niet te beklagen. De 
telegraaf heeft het drukker dan ooit te voren. Na de bijeenkomst over het buitrecht heeft de Amerikaansche 
delegatie een telegram van meer dan 1200 woorden naar Washington gezonden. Daar krijgt uw administratie 
haar behoorlijk deel van. Als het zoo doorgaat tot einde Augustus, besloot hij lachend,dan zullen de natiën 
Nederland nog rijker hebben gemaakt! Zie: Algemeen Handelsblad, 8 juli 1907. De redacteur gaat overigens 
ook op onderzoek uit om de problemen te verklaren en meldt af en toe trots dat hij ‘oud zeer’ ontdekt heeft 
dat de gesprekken bemoeilijkt, zoals tussen Groot-Brittannië en Venezuela: Algemeen Handelsblad, 12 juli 
1907. 
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‘Men behoeft niet eens zoo heel pessimistisch aangelegd te wezen om geen grooten dunk te hebben, te 

oordcelen naar we tot nu toe van de Conferentie hebben vernomen, van hetgeen zij ons verder zal brengen op 

den weg der scheidgerechtelijke en internationale rechtsspraak.’
116

 

 

De berichtgeving van de krant was evenwel evenwichtig. Ook aan initiatieven die de 

vredesconferentie steunden werd aandacht besteed.
117

 Een toespraak van de Belgische 

internationalist La Fontaine werd zelfs bijna letterlijk afgedrukt.
118

 Natuurlijk was er ook veel 

aandacht voor de eerste steenlegging van het Vredespaleis, die op 30 juli 1907 plaatsvond. 

Rond die steenlegging was er geen ruimte voor cynisme in de krant, maar werd er beeldend 

verslag gelegd van de kleurige en warme entourage op die bijzondere dag.
119

 Op deze 

zomerdag mocht een lofzang op de prestatie van het kleine Nederland natuurlijk niet 

ontbreken. Van Karnebeek, Kamerlid en voorzitter van de Carnegie-stichting in Nederland, 

sprak dan ook de overtuiging uit dat de successen sinds 1899 louter tot stand waren gekomen 
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 Algemeen Handelsblad, 1 juli 1907. 
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 Zo werd bericht over verschillende maatschappelijke organisaties die een pleidooi hielden voor de 
verplichte arbitrage, zie bijvoorbeeld: Algemeen Handelsblad, 19 juli 1907 en 1 augustus 1907. Maar er was ook 
aandacht voor tegengeluid, zoals op de veteranendag in Groningen waar de conferentie huichelarij werd 
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 Algemeen Handelsblad, 30 juli 1907. Om een indruk te geven van het met enthousiaste adjectieven 
overladen artikel: ‘Daar was, volgens de ontwerpen van den beer Van der Steur een reusachtig amphitheater 
gebouwd, waartegenover, op een verheven acid, zich een nisvormige muziektent bevond. Amphitheater en 
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een indruk van de eerste steenlegging bijlage 9, die een ansichtkaart bevat die speciaal voor deze gelegenheid 
werd gedrukt. 
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‘onder de schuts van de soevereine van een volk, dat hoewel klein in aantal, de geschiedenis 

verrijkt met de groote denkbeelden van vooruitgang en beschaving’.
120

  

 De desinteresse had plaatsgemaakt voor nauwkeurige verslaglegging, maar de pers 

waakte ervoor gepaste afstand tot de internationalistische initiatieven te behouden.
121

 Dit gold 

ook voor de katholieke Tilburgsche Courant, die in 1899 nog een fel tegenstander van de 

Nederlandse organisatie was. Ook de Tilburgsche Courant bood zijn lezers meer nieuws over 

de conferentie.
122

 De afwezigheid van de Paus, die opnieuw door Nederland werd gepasseerd, 

was voor de krant geen belangrijk thema meer. Het was weliswaar slecht dat hij niet 

uitgenodigd was, maar ‘gelukkig is het de schuld niet van onze regering’.
123

 De krant stelde 

zelfs dat de betekenis van de daad van de tsaar niet mocht worden onderschat en dat 

Nederlands onafhankelijkheid was bevestigd nu in Den Haag een ‘vredesheiligdom’ was 

gevestigd.
124

 

 

Internationalisme, nationalisme en maatschappelijke organisaties 

Een organisatie die zich nadrukkelijk moest uitspreken over de betekenis van al dat 

internationalisme in de Hofstad was het Algemeen Nederlandsch Verbond. Het ANV was in 

1896 opgericht en de belangrijkste en grootste nationalistische organisatie. Het doel van de 

organisatie was de verhoging van ‘de zedelijke en stoffelijke kracht van den Nederlandschen 

stam’, wat onder meer bereikt moest worden door ‘het wekken van eenheidsbewustzijn, 

moed, geestkracht en zelfvertrouwen onder Nederlanders en stamverwanten’.
125

 Zoals het 

woord ‘stamverwanten’ reeds suggereert, speelde de ANV een voorname rol in de propaganda 
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 Zie verslag van zijn toespraak in: Algemeen Handelblad, 30 juli 1907, 
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 Ook was er nog genoeg ruimte voor satire, waarin vooral het aantal uitgebreide diners dat de 
gedelegeerden nuttigden het moest ontgelden, zie bijvoorbeeld bijlage 7. 
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 De lezers kregen zelfs een verslag van de inrichting van de Ridderzaal, die voor de gelegenheid werd 
aangepast. Zo wisten ze dat er acht kroonluchters hingen en dat de troon werd verplaatst. Zie: Tilburgsche 
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voor de Boeren tijdens de Boerenoorlog.
126

 Voor dit onderzoek is de vraag hoe deze 

nationalistische organisatie stond tegenover de Nederlandse inspanningen voor vrede en recht 

daarom zeer belangrijk.  

 Tijdens een lezing voor de nieuw opgerichte Amsterdamse jongerenvereniging van de 

ANV, zette de spreker uiteen dat de grootste loyaliteit van de nieuwe leden vanzelfsprekend 

bij hun landgenoten moest liggen. De genegenheid voor het vaderland bestond immers omdat 

men zich er thuis voelde en geen vreemde zeden tegenkwam.
127

 Deze vaderlandsliefde, welke 

de vereniging dus wilde bevorderen, sloot een internationale houding echter allerminst uit. Zo 

vertelde professor Te Winkel zijn jonge publiek: ‘Welnu, wat mij betreft, moogt gij het heele 

menschdom wel liefhebben…’
128

 Vaderlandsliefde mocht zelfs niet leiden tot ‘vijandschap 

tegenover al wat vreemd, minachting van al wat onvaderlandsch is’. De vereniging streefde in 

1907 een bredere conceptie van nationalisme na, waarin juist een open blik de Nederlandse 

vaderlandsliefde zou moeten kenmerken. Zo kon het dat de Nederlandse natie volgens het 

ANV een internationale houding moest nastreven: 

 

‘Bekrompen ingenomenheid met het eigen land wenscht het Algemeen Nederlandsch Verbond niet aan te 

kweken. Integendeel, het wenscht den blik zijner leden te verruimen, ook door aan het begrip vaderlandsliefde 

eene uitbreiding te geven die het gewoonlijk niet heeft.’
129

 

 

Tegelijk sprak de spreker geïnspireerd tegen de nieuwe leden over de Groot-Nederland-

gedachte, waarin Vlaanderen en Zuid-Afrika ervoor zorgden dat de ‘Nederlandse stam’ 

levensvatbaar was en bleef. Dit etnolinguïstische nationalisme sloot een internationale 

houding dus niet uit. De nationalistische vereniging verheerlijkte zelfs de ‘deugdzaamheid’ 

van het kleine Nederland. De Gouden Eeuw was voltooid verleden tijd en hiermee had de 
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vereniging vrede. ‘Nederland meet zich met niemand meer’, en die opmerking werd nu 

uitgesproken op een berustende toon.
130

 ‘Nederland deugt’, en dat telde. 

De Tweede Vredesconferentie zorgde dus voor een herbronning van de ANV, voor 

een herijking van de waarden waarop verscheidene parlementariërs buitenlandse politiek 

wilden voeren en een mildere, meer neutrale bejegening van de conferentie door de 

Nederlandse pers. Hiernaast gaf de conferentie ook aanleiding voor verschillende initiatieven, 

die lieten zien dat het internationalisme onder de Nederlandse avant garde welwillend 

tegemoet werd getreden. Een bijzonder voorbeeld hiervan is het plan van de Nederlandse arts 

Pieter Eijkman om een intellectueel wereldcentrum in Den Haag te vestigen.
131

 Eijkman en 

zijn adjudant Paul Horris probeerden Andrew Carnegie, de puissant rijke financier van het 

Vredespaleis dat in Den Haag zou worden gebouwd, warm te krijgen voor hun intellectueel 

wereldcentrum waarin naast het Vredespaleis ook internationale wetenschappelijke 

instellingen een plek moesten krijgen. Het ontwerp voor de ‘Wereldhoofdstad’ was van de 

Nederlandse architect Karel de Bazel, nu vooral bekend als ontwerper van het tegenwoordige 

Gemeentearchief aan de Vijzelgracht in Amsterdam.  

Het tweetal richtte om dit doel na te kunnen streven een Stichting voor 

Internationalisme op. De stichting bood werk aan tientallen medewerkers en was met name in 

1907 zeer actief. Zij gaf een Revue voor Internationalisme uit die verscheen in het Engels, 

Duits, Frans en Nederlands. Voorts betrok het bureau tijdens de tweede Haagse 

vredesconferentie een pand aan de Prinsessegracht, waar dagelijks lezingen werden gegeven. 

Vanuit dit pand werkte de bekende Britse journalist William T. Stead aan zijn Courier de la 

Conférence de la Paix.
132

 Zelf reisden Eijkman en Horrix – grotendeels op eigen kosten – heel 

Europa door om prominenten te bewegen hun stichting in oprichting te steunen. Hierin waren 
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 ‘Nederland is terug gezonken tot een kleinen staat; vroeg of laat heeft dat zo moeten zijn; dat op zich zelf 
mag nooit verwijt, zelfs niet teleurstelling wezen.’ Zie: Neerlandia. Orgaan van het Algemeen Nederlandsch 
Verbond 11 (1907) no 3. 
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 Zie onder meer: G. Somsen, Science, medicine and arbitration. Pieter Eijkman’s world capital in The Hague 
(2010); en: J.H. Trapman, ‘De internationalistische idealen van P.H. Eijkman (1862-1914)’, Jaarboek 
geschiedkundige vereniging Die Haghe (1998).  
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 Zie bijvoorbeeld: A. van Heerikhuizen, ‘William Thomas Stead, Den Haag en de wereldvrede’, Tijdschrift voor 
de negentiende eeuw 29 (2005) 139-146. Zie ook bijlage 8. 
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ze betrekkelijk succesvol. De namen van verschillende Nobelprijswinnaars en parlementariërs 

werden aangevuld door grootheden uit de kunstwereld als Auguste Rodin, Richard Strauss en 

Edvard Grieg. Onder de prominente Nederlanders die het duo steunden waren onder andere 

Hendrik Petrus Berlage, Willem Kloos en Cornelis Lely.
133

  

 Evenmin als de Stichting voor internationalisme, die zich uiteindelijk stukbeet op de 

wereldhoofdstad, spon ook de vereniging ‘Vrede door Recht’ garen bij het internationalisme 

in 1907. De voornaamste Nederlandse pacifistische organisatie liet zich uit het veld slaan door 

het gebrek aan resultaten van de vredesconferentie.
134

 Het ledental van de organisatie nam af 

en het bestuur ging meer en meer leunen op buitenlandse contacten voor inspiratie. 

Schakenraad, auteur van een artikel over ‘Vrede door Recht’, stelt dat de Bond in verwarring 

was en dat er in de periode tot 1910 weinig serieuze initiatieven tot stand kwamen.
135

 De 

desillusie van Nederlands gedelegeerde en prominente rechtsgeleerde Tobias Asser zou in 

deze teleurstelling een voorname rol hebben gespeeld.
136

 

 

Een ontluikend (inter)nationalisme 

De bronnen voor deze casus van het onderzoek naar de synthese van internationalisme en 

nationalisme in Nederland, geven een diffuus beeld. De vraag of er in 1907 reeds sprake was 

van een duidelijke omslag en een ander Nederlands nationalisme is dan ook niet eenduidig te 
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 Zie voor de lijst van beroemdheden onder meer: P.H. Eykman, Over internationalisme (Den Haag 1908). 
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 Zie een uitgebreid en diepgaand artikel over de ‘Algemene Nederlandse Bond “Vrede door Recht”’: A. 
Schakenraad, ‘De Algemeene Nederlandsche Bond ‘Vrede door Recht’ 1901-1914. Het liberale streven naar een 
betere rechtsorde’, Utrechtse Historische Cahiers 5 (1984) 1-93. 
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 Schakenraad, De Algemeene Nederlandse Bond ‘Vrede door Recht’, 61-62. 
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 De Nederlandse vertegenwoordiger op deze tweede conferentie is Tobias Asser, een buitengewoon 
vooraanstaand rechtsgeleerde hier te lande die in 1911 voor zijn verdiensten beloond zou worden met de 
Nobelprijs. Hij blikte in De Tijdspiegel in 1908 terug op de ‘vermoeiende tijd’, de vergaderingen en 
feestelijkheden die van juni tot oktober in Den Haag plaatshadden. Asser was niet onverdeeld enthousiast over 
het verloop van de conferentie en geeft ruiterlijk toe dat op veel terreinen weinig resultaat geboekt is. Vooral 
het door anderen hooglijk gewaardeerde en geprezen Permanente Hof van Arbitrage, dat op de Eerste 
Vredesconferentie het licht heeft gezien, had volgens Asser niet zoveel om het lijf als de naam deed 
vermoeden. Tot verplichte arbitrage voor alle staten was het echter niet gekomen, maar hierom was Asser niet 
rouwig, daar hij van een dusdanig verdrag ‘zeer weinig nut in het belang den wereldvrede’ verwachtte. 
Uiteindelijk concludeerde Asser dat de staten uitsluitend bezig waren met het zich zo min mogelijk binden aan 
traktaten en verdragen en weinig met het bestendigen van de wereldvrede, zie: T.M.C. Asser, ‘ De Tweede 
Vredes-conferentie. Een terugblik’, De Tijdspiegel 49 (1908) deel I, 1-16. 
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beantwoorden. Wel is het zeker dat er sinds 1899 veel veranderd was in de manier waarop 

internationalisme werd gewaardeerd en uitgelegd. 

 De Vredesconferentie van 1907 was voor velen uitgelopen op een grote teleurstelling. 

Opnieuw waren de grootmachten niet in staat geweest bindende afspraken te maken om 

oorlog te voorkomen. De vredesconferenties waren veeleer oorlogsconferenties geweest, die 

de regels waarmee de immense en technisch geavanceerde legers van de Europese rivalen 

elkaar te lijf zouden mogen gaan, nauwkeurig moesten vastleggen. Deze nieuwe deceptie, 

acht jaar na de eerste, was in Nederland voelbaar. Zelfs de grootste pacifistische vereniging, 

Vrede door Recht, legde het hoofd in de schoot en leek de overgave aan de ‘oorlog’ te willen 

tekenen. Het overmoedige initiatief van Eijkman om Den Haag niet alleen vredeshoofdstad, 

maar ook intellectueel centrum van de wereld te maken, bleek niets meer dan een 

luchtspiegeling te zijn geweest waar al spoedig niemand meer over sprak.  

 De perceptie van de ontgoocheling van 1907 had niet het verongelijkte ‘zie-je-wel’ 

karakter van acht jaar eerder. Toen hadden pers, romanciers, Kamerleden en satirici zich 

verenigd in een afwijzing van het internationalisme en de terughoudende steun van de 

Nederlandse regering hieraan. In 1907 was dit anders. De toon die de Nederlandse pers 

aansloeg was naar de smaak van verscheidene parlementariërs weliswaar te negatief, maar 

absoluut neutraler dan in 1899. Spotprenten werden zeker nog gemaakt, ook kon men niet 

echt warmlopen voor de komst van 46 landen naar Den Haag, maar de berichtgeving werd 

gekenmerkt door een niet aflatende interesse voor hetgeen in de Ridderzaal geschiedde en een 

mildere toon jegens de Nederlandse regering, die het zelfs voor de katholieke pers niet had 

verbruid door wederom de Paus te passeren.  

 De regering mocht dan terughoudend zijn met initiatieven op de conferentie en traag 

met de beschikbaarstelling van de grond voor het te bouwen Vredespaleis, in het parlement 

was van die afwachtende houding weinig te merken. De liberale regering, en in het bijzonder 

de minister van Buitenlandse Zaken, kreeg bij herhaling het verwijt een te weinig ideologisch 

en assertief buitenlands beleid te voeren. Parlementariërs van verschillende politieke 

stromingen probeerden Van Tets van Goudriaan te overtuigen van de speciale rol die 

Nederland te vervullen zou hebben op het wereldtoneel, nu het zich als gastheer van de 
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Vredesconferenties en Permanent Hof van Arbitrage waarlijk een erfgenaam van Hugo de 

Groot kon noemen.  

 Dit verband tussen de internationale houding die Nederland zich moest aanmeten, zijn 

roemrijke geschiedenis en zijn karakter als ‘zendingsvolk’ weerklonk luid en duidelijk in 

parlementaire debatten. Ook het Algemeen Nederlands Verbond, de nationalistische 

organisatie die de Boeren zo vurig had gesteund, gaf blijk de trots die Nederland aan de 

symboliek van de vredeswerken ontleende te erkennen en stimuleerde zijn jonge leden om in 

die geest goede vaderlanders te worden. Voor een nieuwe invulling van het Nederlandse 

nationalisme was door de vervagende herinnering aan de Boerenoorlog ook meer ruimte 

ontstaan. 

Op het verband tussen nationalisme, geschiedenis en symboliek wordt in het laatste 

hoofdstuk uitvoerig teruggekomen. Eerst is het zaak de laatste casus te onderzoeken. 

Bronnenmateriaal uit en rond het jaar 1913 moet duidelijk maken of bovengeschetste 

ontwikkeling doorzette. Het jaar 1913 is door de viering van het eeuwfeest van honderd jaar 

onafhankelijkheid en de opening van het Vredespaleis te Den Haag het meest geschikte laatste 

ijkpunt om op basis van bronnenmateriaal de nieuwe invulling van Nederlands nationalisme 

te analyseren. 
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IV. Vredespaleis, vredesmissie,Van Vollenhoven 

 

Vanuit retroperspectief moesten de toenemende internationale spanningen begin twintigste 

eeuw welhaast culmineren in een grote, langdurige en bloedige oorlog. Sinds de Tweede 

Vredesconferentie stapelde het aantal internationale conflicten zich op.  De machtsblokken 

die ook in de Eerste Wereldoorlog tegenover elkaar zouden staan, werden in deze jaren 

geformeerd toen Groot-Brittannië en Rusland een pact sloten dat resulteerde in de Triple 

Entente. In 1908 brak bijna oorlog uit toen Oostenrijk-Hongarije Bosnië annexeerde. In 1911 

werden de Frans-Duitse verhoudingen opnieuw op de proef gesteld toen de Tweede 

Marokkocrisis uitbrak. In 1912 en 1913 volgden ten slotte twee Balkanoorlogen, die reeds 

suggereerden waar de oorlog die alle oorlogen moest eindigen zou beginnen.
137

 Europa 

stevende recht op de catastrofe af, maar gold voor Nederland hetzelfde? Kon men in 

Nederland vasthouden aan de voorzichtige, haast op fluistertoon geformuleerde ‘roeping’ uit 

1907? Konden vrede en recht worden geformuleerd als nationale idealen als tegelijkertijd 

voorbij Lobith en Eijsden legers werden geformeerd? 

 

De roes van de zomer van 1913 

In vergelijking met al die naijver, revanchegevoelens en bewapening, was Nederland in 1913 

inderdaad een oase van rust en vrede. Op een snikhete zomerdag dat jaar werd in de residentie 

onder grote nationale belangstelling het Vredespaleis geopend. Den Haag leek immuun te zijn 

voor de angstige emoties die het fin de siècle in hun greep hielden, en juist hier werd, wellicht 

voor de laatste keer in de lange negentiende eeuw, het vertrouwen in de toekomst overtuigend 

uitgesproken. De stad straalde van zelfvertrouwen en liet het vooruitgangsoptimisme geheel 

de vrije loop. 28 augustus 1913 was een dag die stond voor vrede, vooruitgang en optimisme. 

 Al vroeg in de ochtend stroomden de Haagse straten vol met dagjesmensen en 

nieuwsgierigen, die verheugd uitkeken naar het moment waarop de plechtigheden hun 
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 Zie voor de internationale spaninngen onder meer: D. Stevenson, The Outbreak of the First World War 1914 
in Perspective (New York 1997). 
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aanvang zouden nemen. Het imposante gebouw, dat het predicaat ‘paleis’ zeker waard was, 

was feestelijk versierd met verlichting, vlaggen en linten. Om één uur ’s middags trok een 

haast eindeloze stoet genodigden aan de massaal uitgelopen bevolking voorbij en betraden zij 

voor de eerste keer het terrein van de toekomstige tempel van vrede en recht. Het enthousiaste 

publiek vergaapte zich aan de luxe rijtuigen, zag zelfs enkele auto’s passeren en verwonderde 

zich over een gast die het presteerde vanuit Parijs aan te komen vliegen in zijn eigen vliegtuig, 

dat hij zonder problemen op het terrein aan de grond zette. Andrew Carnegie, vanzelfsprekend 

de eregast deze middag, werd op zijn rit van de Amerikaanse ambassade naar Zorgvliet 

uitbundig toegejuicht. De politie moest de menigte in bedwang houden en voorkomen dat de 

massa met hem het terrein zou betreden.  

Eenmaal aangekomen maakte Carnegie indruk door op de oprijlaan een knieval te 

maken voor koningin Wilhelmina. Hij was een van de velen die die dag voor zijn 

inspanningen voor de vrede door het koningshuis werden beloond met een ridderorde. 

Eenmaal binnen liepen de prominenten langs de buste van Hugo de Groot, die door ‘Vrede 

door Recht’ aan het paleis was geschonken.
138

 De honderden genodigden luisterden naar de 

toespraken en zagen de sleutel van wat Carnegie ‘het heiligste gebouw ter wereld’ noemde, 

overhandigd worden aan de voorzitter van het Permanente Hof van Arbitrage. Terwijl de 

genodigden zich naar de Ridderzaal begaven voor een uitgebreid feestmaal, barstte buiten een 

volksfeest los waarbij de talrijke Hagenaars spontaan op straat dansten en zich bedronken.
139

 

Bijna 30.000 Nederlanders namen in 1913 de gelegenheid te baat om het gebouw van binnen 

te gaan bezichtigen.
140

  

1913 was om meerdere redenen een memorabel jaar voor Nederland. Twee zaken die 

ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hadden, werden door de Nederlandse pers expliciet 

met elkaar in verband gebracht: Nederlands plek als centrum van vrede en recht en het vieren 
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 Nieuws van den dag, 10 april 1913. 
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 Deze reconstructie van 28 augustus is gebaseerd op krantenverslagen uit verschillende Nederlandse 
dagbladen in de dagen rondom de opening, zie: Het Volk; het Centrum; en Het nieuws van den dag van 25-30 
augustus 1913. Zie ook: A. Eyffinger, Het Vredespaleis 1913-1988 (Amsterdam 1988). 
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 Het Rotterdamsch Nieuwsblad spreekt van 800 bezoekers per week; het Nieuws van den Dag houdt het zelfs 
op 1285 personen. Zie: Rotterdamsch Nieuwsblad, 6 december 1913; Nieuws van den Dag, 20 december 1913. 
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van het eeuwfeest, de honderdjarige onafhankelijkheid.
141

 ‘Si vis pacem…cole justitiam’: met 

de slogan van het Permanent Hof van Arbitrage opende Het Nieuws van den Dag op 1 januari 

zijn vooruitblik op het komende jaar.
142

 Nederland had in die honderd jaar ‘het recht van 

bestaan ook der kleine staten […] schitterend bewezen’ en dit werd nog eens onderstreept 

door de internationale erkenning in de vorm van Carnegie’s paleis. Het paleis werd door 

sommigen zelfs beschouwd als geschenk van het Nederlandse volk aan de vrede, omdat de 

Nederlandse regering het terrein had aangekocht.
143

  

Over de aankleding van de dag, de aanwezigen en afwezigen en de gelukkigen die een 

ridderorde in ontvangst mochten nemen, werd het hele jaar in de pers druk gespeculeerd. 

Zelfs de architectuur van de rozentuin ontsnapte niet aan de aandacht van de journalisten. Van 

overdreven loftuitingen in de aanloop naar de opening op het vredesideaal was evenmin als in 

1899 of 1907 sprake, maar zij werd op de voet gevolgd en vooral in de eer die er voor 

Nederland in lag, was men eensgezind.
144

 De rol die Nederland in het internationale 

statenstelsel zou moeten vervullen, werd in journalistieke analyses gecontrasteerd met de 

opstelling van andere landen en als zodanig geïdealiseerd: ‘Nederland heeft een 

vredelievender taak te vervullen. Holland is vredelievend, het moet en wil vredelievend 

zijn.’
145

 Zelfs de normaal gesproken toch wat afstandelijker pers leek in de zomer van 1913 

bevangen door wensdromen over Nederlands toekomst.  

Sceptici waren er echter ook en niet geheel verrassend behoorden tot hen ook de 

socialisten. Het Volk schreef naar aanleiding van de opening een sarcastisch artikel over de 
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 Dit verband werd niet alleen gelegd door de Nederlandse pers. Ook maatschappelijke organisaties legden 
deze link tussen onafhankelijkheid en Vredespaleis. Velen probeerden hiervan hun graantje mee te pikken. Een 
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(Haarlem 1913).  
142

 Nieuws van den Dag, 1 januari 1913. 
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 Rotterdamsch Nieuwsblad, 13 mei 1913. De krant noemt het paleis ook steevast, zonder ironie, 
Vredestempel, zie bijvoorbeeld: Rotterdamsch Nieuwsblad, 8 augustus 1913. 
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 Op de openingsdag zelf is dat anders. Zelfs het ‘neutrale’ Nieuws van den dag laat zich niet onbetuigd, 
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Die opening heeft de beteekenis van een historisch oogenblik in de geschiedenis van ons land, dat als wachter 
over dit symbolisch gebouw is gesteld.’ Volgens de krant was het louter onder de ‘schuts’ van het Nederlandse 
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 Nieuws van den Dag, 28 augustus 1913. 
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imperialistische, kapitalistische verborgen agenda van de vredesconferenties. De bouw van 

het Vredespaleis zou alleen dienen ter meerdere ere en glorie van het grootkapitaal: ‘Gelukkig 

maar dat de regeringen oorlogszuchtig zijn, anders was dit paleis er nooit gekomen.’
146

 De 

aanwezigen, onder wie ook vele Nederlandse Kamerleden, hadden daarom ‘bloed aan hun 

handen’. Dit verwijt lokte een polemische reactie uit van de katholieke krant Het Centrum, dat 

de socialisten voorhield dat ook SDAP-parlementslid Schaper de verleiding om de opening bij 

te wonen niet had kunnen weerstaan.
147

 

 

De bevlogenheid van het parlement 

Op de roes van de opening van het Vredespaleis na, behield de Nederlandse dagbladpers zijn 

gebruikelijke geïnteresseerde distantie jegens de vredesgebeurtenissen in Nederland – hoewel 

de toon wellicht welwillender was dan tijdens de Tweede Vredesconferentie. Het 

parlementaire debat werd, meer nog dan zes jaar eerder, gekenmerkt door een bevlogenheid 

en vooruitstrevendheid over Nederlands roeping ter versterking van wereldwijde vrede en 

justitie. De ministers van  Buitenlandse Zaken – tot november 1913 Reneke de Marees van 

Swinderen in het kabinet Heemskerk en vanaf dat moment John Loudon in het kabinet Cort 

van der Linden – gingen met dit enthousiasme op verschillende wijze om, maar betrachtten 

beiden terughoudendheid richting de Tweede Kamer. 

 In de verschillende debatten over Nederlands internationale positie en de inspanningen 

die hier volgens sommigen bij moesten horen, stond één zaak centraal. De Nederlandse 

regering moest erkennen dat door de Vredesconferenties en de bouw van het Vredespaleis die 

positie veranderd was en dat Nederland steeds meer een centrum voor internationalisme 

begon te worden. Het buitenlands beleid moest worden aangepast aan de veranderde 

verwachtingen van andere mogendheden en aan het nieuwe zelfbeeld.  
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 Het Volk, 29 augustus 1913. Ook in het parlement bleven de socialisten zich keren tegen deze vorm van 
pacifisme: ‘Welnu, terwijl het Vredespaleis is de internationale zetel van het kapitalisme met zijn noodwendige 
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Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 1912-1913, Nationaal Archief Den Haag, 
toegangsnummer 2.02.21.01, inventarisnummer 415. 
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In dit debat was niet zelden sprake van een samenhang tussen een hernieuwd nationaal besef, 

een gevoel van nationale opleving dat door velen tijdens het eeuwfeest werd beleefd en de 

komst van het Vredespaleis. Een veelzeggend voorbeeld hiervan was de interpellatie van 

minister De Marees van Swinderen door Pieter Johannes de Kanter. De Kanter was als 

liberaal Kamerlid belangrijk bij de grondwetsherziening van 1917 en geruime tijd voorman 

van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Hij pleitte in de Kamer dan ook vaak voor de 

‘versterking van ons nationaal bewustzijn en onze nationale fierheid’.
148

 De secretaris van het 

ANV hield echter tegelijk een warm pleidooi voor regeringssteun aan een door ‘Vrede door 

Recht’ te organiseren vredescongres in de zomer van 1913. Op dit congres moesten 

pacifistische zusterverenigingen van de bond samenkomen te Den Haag. Juist met het oog op 

de opening van het Vredespaleis zou het belangrijk zijn dit pacifistische congres in Nederland 

te laten plaatshebben.
149

 Hiermee wordt opnieuw duidelijk dat het internationalisme van de 

Nederlandse liberale elite en een traditioneler gevoel van vaderlandsliefde elkaar niet 

uitsloten. De Kanter werd in zijn betoog gesteund, onder meer door CHU-lid Ankerman, die 

met dezelfde argumenten regeringssubsidie voor ‘Vrede door Recht’ verdedigde. 

 Hendrik Goeman Borgesius, oud-Kamervoorzitter, ex-Takkiaan en vooraanstaand 

liberaal, ging nog een stap verder dan Anker en De Kanter. Nederland moest het centrum van 

het internationalisme worden en hiervoor was regeringssteun onontbeerlijk.
150

 Hij achtte 
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 ‘Ik erken gaarne: door hetgeen in de laatste tientallen jaren op dit gebied is gedaan, nebben wij verbetering 
gekregen, maar ons volk is nog altijd niet van dien aard of eenige versterking kan het op dit gebied best 
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gevormd, zou ik het betreuren, wanneer het vredescongres niet op waardige wijze binnen onze landpalen zou 
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 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 17 december 1912, Nationaal Archief Den Haag, 
toegangsnummer 2.02.21.01, inventarisnummer 415. 
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Nederland het ‘aangewezen’ land om op het gebied van het internationalisme op de voorgrond 

te treden en lanceerde zelfs een politieke versie van het plan van Eykman en Horrix:  

 

Ik zou wel wenschen, dat met medewerking van de Regeering hier te ’s Gravenhage, waar reeds een 

Vredespaleis gesticht is, ook kwam een congresgebouw, waar de verschillende bureau’s zich kunnen vestigen 

en waar internationale congressen kunnen worden gehouden.
151

 

 

Goeman Borgesius kon weliswaar met genoegen constateren dat de regering in het algemeen 

in die richting wilde meewerken, maar maande De Marees van Swinderen tot een grotere 

krachtsinspanning. Ook hij pleitte overigens voor subsidie aan ‘Vrede door Recht’.
152 

 Dat de Kamer opnieuw harder wilde lopen dan de regering, bleek ook bij de Algemene 

Beschouwingen van 1913. De troonrede was dit keer het mikpunt van de parlementaire 

kritiek. Ankerman wilde van Loudon weten waarom Hare Majesteit niet de opening van het 

Vredespaleis had gememoreerd, een betekenis die volgens hem zowel internationaal als 

nationaal van zulk groot belang was geweest.
153

 Loudon haastte zich te zeggen dat het door de 

regering gevoelde gebrek aan ‘algemene instemming’ in het land met de pacifistische idealen 

reden was geweest er over de 28
e
 augustus het zwijgen toe te doen, maar dit argument werd te 

vuur en te zwaard door Ankerman bestreden.
154

 De regering had de kans moeten aangrijpen 

om haar internationale roeping inzake het recht in een gloedvol betoog aan de bevolking te 

verkondigen. Die kans op de verspreiding van de boodschap was helaas gemist: 
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 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 17 december 1912, Nationaal Archief Den Haag, 
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 De minister zag zich genoodzaakt door de felle kritiek zijn steun aan Vrede door Recht, zij het moreel en niet 
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Welk een mooie gelegenheid heeft dit Kabinet hier laten voorbijgaan om, zonder dat het eenigszins zou kunnen 

schaden, opnieuw onder de oogen van de tienduizenden Nederlanders, die de Troonrede lezen, te brengen een 

herinnering aan Nederlands internationale beteekenis en plicht, om ten aanzien van het volk te getuigen dat de 

Nederlandsche Regeering zich dien plicht bewust is en in die richting werkzaam zal zijn.
155

 

 

Loudon pareerde de aansporingen en verwijten aan zijn adres op charismatische maar beslist 

afhoudende wijze. Hij trad de Kamer, die letterlijk riep om de verwezenlijking van de 

denkbeelden van ‘Vrede door Recht’,
156

 terughoudend tegemoet, maar liet ook zien mee te 

durven denken. Zijn vooruitstrevendheid bleek bijvoorbeeld uit zijn erkenning dat Nederland 

‘een taak’ had bij de versterking van internationale arbitrage.
157

 Een tweede voorbeeld van 

Loudons verfrissende blik, was de benoeming van een hoogleraar in de 

voorbereidingscommissie voor de Derde Vredesconferentie die een duidelijke visie had op de 

rol die Nederland hierin moest spelen.
158

 Samen met zijn collega Jan de Louter zou Cornelis 

van Vollenhoven de commissie van nieuw bloed en vooruitstrevende ideeën voorzien.  

 

De ideeën van de (inter)nationalist Van Vollenhoven 

Van Vollenhoven was natuurlijk niet zomaar in de prestigieuze voorbereidingscommissie 

terechtgekomen. De jonge hoogleraar, hij was pas 34, had in 1910 een vermaard artikel 

geschreven dat sindsdien vereenzelvigd is met de beweging in Nederland waarvan hij als 
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voorman optrad. ‘Roeping van Holland’ verscheen in De Gids in november 1910 om 

Nederland aan te sporen zijn schroom van zich af te werpen en een grotere rol op het 

wereldtoneel te gaan vervullen.  

Om de achtergrond en strekking van zijn betoog te kunnen begrijpen, is een beknopte 

inleiding op de binnenlands politieke situatie noodzakelijk. 1913 was naast het jaar van het 

Vredespaleis en het eeuwfeest, namelijk ook een jaar van zeer gespannen politieke 

verhoudingen. De schoolstrijd en de kiesrechtstrijd verdeelden Nederland tot op het bot, totdat 

de ‘Pacificatie van 1917’ aan de tegenstellingen een einde maakte.
159

 In 1913 vonden 

bovendien verkiezingen plaats die voor het eerst een vrijzinnige meerderheid in de Kamer 

opleverden. Troelstra, leider van de SDAP, vermeed echter regeringsverantwoordelijkheid, 

waardoor Cort van der Linden een minderheidskabinet moest leiden. Verder was men in 

Nederland niet geheel bevrijd van de angst door Duitsland te worden aangevallen, noch van 

de vrees dat de koloniën door Groot-Brittannië zouden worden veroverd.
160

 Tegelijk beleefde 

Nederland een periode van economische en wetenschappelijke voorspoed die later aangeduid 

zou worden met de ‘Tweede Gouden Eeuw’. Nederland was dus politiek en religieus verdeeld 

en bedreef nog altijd een zeer voorzichtige buitenlandpolitiek. Toch gingen er steeds meer 

stemmen op die pleitten voor een nieuwe internationale rol en missie die het verdeelde 

vaderland moest verenigen.
161
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Van Vollenhoven voelde de tijdsgeest goed aan. Hij wilde zowel een hernieuwd nationaal 

bewustzijn en een eensgezinde vaderlandsliefde opwekken, als een bijdrage leveren aan de 

Nederlandse ‘traditie’ op het gebied van vrede en recht. De totale mislukking van de Tweede 

Vredesconferentie en de onzichtbaarheid van de Nederlandse delegatie daar waren voor hem 

daarbij een extra stimulans. ‘Roeping van Holland’ reflecteerde daarmee de inborst van de 

professor zelf, die als hoogleraar Volkenrecht een verbetering van de internationale rechtsorde 

voorstond en tegelijk nationalistische opvattingen koesterde. Deze paradox was in Nederland 

niet uitzonderlijk, maar werd bij Van Vollenhoven wel op bijzondere wijze gearticuleerd.  

Van Vollenhoven maakte in 1907 een lange en indrukwekkende reis naar Nederlands-

Indië. Hij was zeer betrokken bij de ethische politiek en keek dan ook nerveus uit naar zijn 

ontmoeting met Snouck Hurgronje. Op de lange tocht keek Van Vollenhoven jaloers naar de 

talloze Britse vlaggen die in zoveel havens onderweg wapperden. ‘Holland is niets meer, 

geloof ik’, schreef teleurgesteld hij naar huis, ‘het doet me pijn’. Vanuit Singapore, bijna in 

Batavia, schreef hij verheugd dat hij verscheidene Hollandse vlaggen aan de kade zag, die 

wapperden op de ‘kloeke’ gebouwen van de Nederlandse Handelmaatschappij.
 162

  

 Om het verval van Nederland te keren en het volk te verenigen, verbond Van 

Vollenhoven zijn nationalisme aan de internationale taak die al eerder door verschillende 

mensen hier in het land werd geformuleerd.
163

 Hij zette zijn plannen twee keer uiteen: in het 

artikel ‘De roeping van Holland’ in De Gids van 1910, en in een adres aan het Nederlandse 

volk, met de veelzeggende titel De eendracht van het land.
164

 Omdat zijn plannen weliswaar 

vaak worden genoemd,
165

 maar zelden op een manier die aan de januskop die zijn voorstel 

kenmerkte, recht doet, is het verhelderend zijn voornaamste punten te duiden. 
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Van Vollenhovens gedachtegoed behelsde twee voorname elementen. Zijn eerste opvatting 

was dat de gebrekkige resultaten van beide Vredesconferenties te wijten waren aan een gebrek 

aan bindende afspraken en ‘rechtsdwang’. Alleen die rechtsdwang kon uiteindelijk leiden tot 

de wereldvrede en ontwapening.
166

 Zonder ‘oppergezag’ zou er nooit vrede ontstaan tussen de 

staten, omdat iedere staat zich liet leiden door zijn raison d’état. De hoogleraar was dan ook 

hartstochtelijk enthousiast over de ontwikkeling van het internationaal recht, die sinds 1900 in 

‘krachtig tempo’ was hervat en onvermijdelijk zou leiden tot de oprichting van een 

wereldorganisatie: ‘Het is dan ook niet de vraag of wij Nederlanders en ons departement van 

buitenlandsche zaken zooiets als een wereldorganisatie gewenscht achten: komen doet zij 

tóch.’
167

 Van Vollenhoven voelde de onvermijdelijke globalisering en toenemende 

betrokkenheid van staten en volken dus goed aan, maar verbond hieraan in retroperspectief de 

verkeerde conclusies.  

Tegelijk zag de hoogleraar een verdeeld Nederland zonder eendrachtig uitgedragen 

missie; een land dat al tweehonderd jaar in verval was. Nederland had veel belang bij de 

bevordering van internationale gerechtigheid: het was niet alleen de enige bescherming voor 

een zwak land, maar zij kon, mits de hele natie – ‘dus ook de kappers, de hotelhouders, de 

boekhandelaren, de tuinlui’ – zich erachter schaarde, ook de verdeelde natie verenigen.  

Van Vollenhoven wilde dus het internationale rechtssysteem vervolmaken door 

rechtsdwang af te spreken en zag hierin juist voor Nederland een plicht en een taak 

weggelegd. De nationalistische en internationalistische opvattingen van Van Vollenhoven 

vielen geheel samen wanneer hij zijn analyse completeerde met een concrete vormgeving van 

het ‘Plan Van Vollenoven’. De juridische elementen uit zijn plan, de oprichting van een 

internationale vlootmacht, waren duidelijk geïnspireerd op het plan van president 

Roosevelt.
168

 De vlootmacht moest zorgen dat uitspraken van het internationale hof 
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daadwerkelijk zouden worden nageleefd. Om de eensgezindheid van het volk te versterken, 

moesten de Nederlandse regering en het Nederlandse volk zich scharen achter zijn plan en 

drie zaken ter hand nemen. Ten eerste moest Nederland zijn vloot ter beschikking stellen van 

het Internationale Hof te Den Haag, om landen die beslissingen van het Arbitragehof niet 

wilden naleven te kunnen straffen. Ook moest Nederland neutrale landen die in oorlogstijd 

werden bedreigd, militair te hulp schieten. Ten slotte moest Nederland zijn havens 

beschikbaar te stellen aan de internationale vloot die namens de ‘wereldjustitie’ zou optreden. 

Alleen Nederland was uitverkoren voor deze missie als hoeder van het volkenrecht en 

beschermer van neutrale staten die door oorlogsgeweld werden geteisterd. Het nationalisme 

van Van Vollenhoven komt hier helder aan het licht. Nederland was geroepen vanwege zijn 

bescheiden machtsambities, zijn neutraliteit en zijn ‘goede afkomst en historisch verleden’.
169

 

Van Vollenhoven besloot zijn werk met een eloquente en hartstochtelijke oproep: Nederland 

moest zich de ‘Jeanne d’Arc onder de naties’ tonen en nu handelen, zodat in 1913 een daad 

gesteld zou worden waardoor dit jaartal ‘met ere genoemd zal mogen worden naast 1568 en 

1813’. 

Van Vollenhovens werk was geen grote uitzondering qua inhoud, maar heeft qua 

geestdrift, overtuigingskracht en stijl toch terecht de bijzondere positie verworven die aan 

‘Roeping van Holland’ wordt toegekend. Het werk deed aardig wat stof opwaaien. De reacties 

waren natuurlijk niet alleen lovend, maar gaven hoe dan ook blijk van een herbezinning op de 

staat van het land en zijn internationale positie. Velen benadrukten in hun reacties het gebrek 

aan realiteitszin van Van Vollenhoven. De kans van slagen zou er een zijn ‘die zeer dicht de 

waarde van nul nadert’.
170

  

Ook ‘Vrede door Recht’ was niet onverdeeld enthousiast over de verstrekkende 

plannen van de Leidenaar. Van Vollenhoven had de pacifisten dan ook verweten ‘oude wijn 

in nieuwe zakken’ te verkopen en af te wachten tot de utopie van een wereld zonder oorlog 
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vanzelf uit zou komen. In een open brief aan alle 5000 leden van ‘Vrede door Recht’ schreef 

de secretaris van de vereniging Van den Brandeler een verongelijkte reactie op Van 

Vollenhovens veeg uit de pan: ‘Nog steeds denkt hij ons op de school voor achterlijke 

kinderen’.
171

  

Ook deze pacifistische reactie werd uiteindelijk gekenmerkt door nationalistische 

sentimenten. Van den Brandeler zag namelijk ook de positieve kanten van de Roeping in. 

Nederland werd zo opgenomen in de rij van grote mogendheden, Nederlands bezit werd 

binnen en buiten Europa erkend en, tot slot, zou er meer belangstelling van het volk komen 

voor internationale zaken. In zijn grenzeloze optimisme stelde de auteur dat wanneer ‘Vrede 

door Recht’ het hele volk warm kreeg voor Nederlands roeping, het plan zeker kans van 

slagen had.
172

  

Een meer positieve reactie kwam opvallend genoeg van het nationalistische Algemeen 

Nederlandsch Verbond. Geïnspireerd door Van Vollenhovens pamflet, bracht het ANV een 

boek uit dat het besef dat Nederland was uitverkoren als internationaal centrum voor vrede en 

recht onder de bevolking moest versterken.
173

 Het boek bevatte een compilatie van artikelen 

en toespraken die over Nederlands roeping verschenen waren, met als doel ruimere 

belangstelling voor Nederlands taak op te wekken: 
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Indien die ruimere belangstelling bij het Nederlandsche volk óók door deze uitgave zal worden opgewekt, 

indien óók  eenigszins door dit werk het Nederlandsche volk zal gaan inzien de groote betekenis gekozen te zijn 

tot het middelpunt van het internationale rechtsleven, dan zal *…+ het doel bereikt zijn dat het Algmeen 

Nederlandsch Verbond met deze uitgave beoogt.
174

 

 

De recensies in Nederlandse dagbladen op de Roeping van Holland waren overwegend 

positief. Ook hier valt het op dat vooral de rol van het Nederlandse volk met zijn  

veronderstelde lange en grootse traditie op het gebied van internationaal recht, belangrijker 

was dan het element van ‘rechtsdwang’: ‘Indien er één ding is, waardoor het kleine Nederland 

groot kan zijn en dit wegens zijn verleden behoort te zijn, dan is het wel om vóór te gaan in de 

groote internationaalrechterlijke ontwikkeling…’.
175

 Het Vaderland sprak de hoop uit dat een 

goede vervulling van de taak die voor Nederland is weggelegd ‘onze natie kan maken tot het 

brandpunt dier internationale statengemeenschap’. Ook de Nieuwe Courant bleef niet achter 

en prees Van Vollenhoven uitgebreid: 

 

Wij hopen van harte dat aan dit denkbeeld, verkondigd en verdedigd in het mooiste en levendste Hollandsch 

dat wij in langen tijd gelezen hebben, al de aandacht ten deel zal vallen die de schrijver er met recht voor 

vraagt. Een ‘roeping voor Holland’ – het is waarlijk een ideaal waarnaar onze beste vaderlandsche aspiratiën 

uitgaan! En wie de vormen mocht vinden waarin die roeping voor ons eigen volk tastbaar ware te maken en 

tevens aan de hele wereld overtuigend te toonen, hem kwam de kroon der burgereer toe! Wie weet of niet 

stilaan het besef in ons volk groeit van een ‘Roeping van Holland’.  

 

Het ging Nederland om de vrede, het ging Nederland om recht, maar het ging Nederland 

vooral om Nederland. Van Vollenhoven wond hier zelf overigens geen doekjes om. Hij 

maakte zich oprecht zorgen over de staat van het land. In een reactie op een kritische recensie 

van Van Karnebeek in dezelfde Nieuwe Courant, stelde hij dat voorzichtigheid voor 
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Nederland het grootste gevaar was. Hij haalde een citaat van Robert Jacobus Fruin over 1813 

aan om dit te onderstrepen: ‘Het gedrag door voorzichtigheid aanbevolen was voor de 

toekomst van Nederland, zoo het een toekomst had, gevaarlijk’. Zoo het een toekomst had, ik 

geef den heer Van Karnebeek die woorden ter overweging.
176

 

 

De regering en Nederlands roeping 

Parlementariërs en intellectuelen bepleitten bij herhaling een grotere rol van Nederland op het 

wereldtoneel en een inspanning voor het volkenrecht die zou passen bij Nederlands 

volkskarakter en geschiedenis. De Nederlandse regering kwam voorzichtig in beweging en 

leek vastbesloten de derde Vredesconferentie, die in 1915 gehouden had moeten worden, niet 

opnieuw op een mislukking te laten uitdraaien. Dit sloot overigens niet uit dat Nederland bleef 

vasthouden aan de strikte neutraliteitspolitiek die het land al jaren voerde. 

De regering wilde wel op een nieuwe manier voorzichtig uiting geven aan haar 

perceptie van de internationale positie als hoedster van vrede en recht. Zij zou in 1913 

besluiten tot de uitzending van de eerste Nederlandse vredesmissie.
177

 Een achterneef van 

Wilhelmina, Wilhelm zu Wied, was koning geworden van Albanië. Dat kleine Balkanland 

had zich in 1913 eensgezind afgescheiden van het Ottomaanse Rijk, maar nu de 

gemeenschappelijke vijand was weggevallen, brak een bloedige interne stammenstrijd los. De 

grote mogendheden zochten naar een klein en neutraal land, liefst ook nog met een 

vredelievende traditie, om het Albanese leger te trainen en zo vrede en veiligheid te 

waarborgen.  

Nederland scheen de beste kandidaat te zijn en stuurde een dozijn soldaten naar de 

Balkan om de vredestaak te vervullen. Ook aan deze bescheiden missie wist men met een 

beetje creativiteit een zweem van onbaatzuchtigheid en opofferingsgezindheid te geven, die 

inmiddels zo karakteriserend waren voor het Nederlandse volk. Zo kreeg ook de minister van 

Buitenlandse Zaken kans om in het parlement eens degene te zijn die zijn internationalisme 

kon aanwenden ter versterking van de nationale trots:  
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En ik reken het tot plicht om in deze hooge Vergadering, van deze tafel, een woord van diepe en oprecht 

gevoelde erkentelijkheid uit te spreken voor de offervaardigheid van het Nederlandsche volk; voor de 

opoffering en menschenliefde van zoo vele zonen en dochteren van het volk, die zijn gegaan op het terrein van 

dien oorlog, en welk een oorlog, om naast de symphatieke vlag van het Roode Kruis, ook de Nederlandsche 

vlag te doen wapperen.
178

 

 

Nederland was daarmee bijna net zo vredelievend als het Rode Kruis geworden en kon, zo 

vond het althans zelf, helemaal aanspraak maken op de titel ‘vredesengel’ toen een van 

Nederlands uitgezonden officieren in de strijd voor beschaving in Albanië het leven liet. Hij 

werd als een held begraven en te Den Haag werd zelfs een standbeeld voor hem opgericht. 

Nederland had zijn eerste oorlogsslachtoffer op Europese bodem in lange tijd, gestorven in 

het harnas, strijdend voor de vrede. 

Een tweede blijk van vooruitstrevendheid was de benoeming van Van Vollenhoven en 

De Louter in de voorbereidingscommissie voor de Derde Vredesconferentie. Om niet net 

zoals in 1907 door de initiatiefnemer van de conferentie, Rusland, voor een fait accomplit te 

worden gesteld over de agenda, stelde de Nederlandse regering reeds in 1912 een 

voorbereidingscommissie in, waarin onder andere oud-minister De Beaufort zitting nam. De 

Nederlandse commissie zou voorstellen moeten formuleren voor de nog te benoemen 

internationale commissie die de conferentie inhoudelijk zou voorbespreken.
179

  

Loudon was overtuigd van de benoeming van de omstreden Van Vollenhoven in de 

commissie die verder vooral uit oude rotten bestond,
180

 maar diens intrede maakte het verloop 

van de vergaderingen er niet gemakkelijker op.
181

 Bij de eerste vergadering van de commissie, 
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 Handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 2 december 1912, Nationaal Archief Den Haag, 
toegangsnummer 2.02.21.01, inventarisnummer 416. 
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 Zie: Archief Ministerie van Buitenlandse Zaken, A-dossiers, Voorbereiding Derde Vredesconferentie, 
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 Zo bestond de commissie naast De Beaufort uit Anthonie Roëll, commissaris van de Koningin; 
staatsrechtgeleerde Willem Jan Mari van Eysinga; Johannes Loeff, lid van het Permanent Hof van Arbitrage en 
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politiek niet zo uitgesproken waren als Van Vollenhoven. 
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 De notulen geven steevast blijk van een verhit debat en eindeloze herhaling van standpunten. 
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nog zonder Van Vollenhoven en De Louter dus, hadden de oude mannen in hun wijsheid de 

overtuiging uitgesproken dat beperking van bewapening, verplichte arbitrage en andere 

dwangmiddelen niet op de agenda van de Vredesconferentie moesten terugkeren. Dergelijke 

wensdromen zouden alleen maar leiden tot nieuwe teleurstellingen. De internationale 

vlootmacht van Van Vollenhoven maakte dus geen schijn van kans, zo leek het. Consequent 

inbeukend op de muur van voorzichtigheid en scepticisme die zijn medecommissieleden 

hadden opgetrokken, bleef de jonge hoogleraar op naïeve wijze pleiten voor rechtsdwang. Hij 

was wel zo wijs zijn visioenen over de grote rol voor Nederland bij de bespreking te 

verzwijgen, maar was ervan overtuigd dat ‘aanneming voor de derde maal van de tot dusver 

onvruchtbaar gebleken resoluties van 1899 en 1908 in wijden kring een pijnlijken indruk 

[zou] maken’.
182

  

Zonder rechtsdwang waren die resoluties een dode letter. Het enthousiasme van Van 

Vollenhoven werkte misschien aanstekelijk, want naarmate de commissie vaker bijeenkwam, 

soms zelfs twee maal per week, leek de welwillendheid waarmee zijn plan tegemoet getreden 

werd, te groeien. Het is opvallend dat De Louter, terwijl hij eerder in artikelen nog de 

noodzaak van rechtsdwang had bepleit, slechts moeilijk tot een compromis op dit punt was te 

vermurwen.
183

 De commissieleden vonden elkaar uiteindelijk dan ook in een afzwakking van 

Van Vollenhovens plan: Nederland zou voorstellen dwangmiddelen te verbinden aan het 

volkenrecht en het plan lanceren om een internationale rechter aan te stellen die de 

handhaving ‘in verdragen en verdragsbepalingen neergelegd stellig volkenrecht’ moest 

controleren.
184

 Het leek een kleine stap, maar in vergelijking met Nederlands opstelling op 

eerder conferenties was deze assertiviteit niet minder dan een revolutie.  

Op 22 juni 1914 presenteerde de commissie trots haar resultaten aan de minister van 

Buitenlandse Zaken. Na de Kamer, verschillende maatschappelijke organisaties en stilaan ook 
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de pers, leek de regering eindelijk langzaam te bewegen en Nederlands nieuwe inzicht over 

zichzelf ook in het buitenland te willen uitdragen. Loudon zond een adres aan de landen die 

aanwezig waren op de Tweede Vredesconferentie. Hij vroeg hun om hun vertegenwoordigers 

voor de Derde Vredesconferentie te benoemen. Twee dagen later werd in Sarajevo Franz 

Ferdinand doodgeschoten. ‘Alle wijs beleid is zinloos geworden. Deze eeuw doet alles in rook 

opgaan. Wij zijn op weg naar de chaos.’
185
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V. Het nationalisme van ‘de Jeanne d’Arc onder de naties’ 

 

Het materiaal dat het archiefonderzoek van de vorige hoofdstukken heeft opgeleverd, wordt in 

dit hoofdstuk geanalyseerd en in verband gebracht met bestaande literatuur. Op deze manier 

worden ‘het’ publieke debat, het regeringsbeleid, de pamfletten en de discussies in het 

parlement geïnterpreteerd en wordt duidelijk hoe dit onderzoek zich verhoudt tot de courante 

historiografische opvattingen. Ten slotte wordt duidelijk hoe de internationalistische 

elementen in Nederland beschouwd kunnen worden als uitingen van Nederlands nationalisme.  

 Voordat dit verband tussen nationalisme en internationalisme wordt gelegd, is het 

nuttig de belangrijkste bevinden van het bronnenonderzoek kort te resumeren. Dit onderzoek 

is gebaseerd op een drietal casus: de perceptie van internationalisme in Nederland in 1899, 

1907 en 1913. De reikwijdte van het onderzoek is dus beperkt, niet alleen omdat de casus dus 

momentopnamen zijn, maar ook omdat zij zijn toegespitst op de Vredesconferenties die in 

Den Haag werden gehouden. Ondanks deze beperkingen is er toch een aantal concluderende 

opmerkingen te maken. 

 Tussen 1899 en 1913 was er in Nederland sprake van een ontwikkeling in het 

internationalistisch denken. In 1899 was het enthousiasme waarmee de Eerste 

Vredesconferentie hier te lande werd verwelkomd erg lauw, om niet te zeggen bijna geheel 

afwezig. De regering wist zich aanvankelijk geen raad met het verzoek van de tsaar. Voor het 

welslagen van het tsaristische ontwapeningsinitiatief was steun nodig van de Europese 

grootmachten. Die grootmachten hadden aan hun aanwezigheid in Den Haag heldere eisen 

verbonden, die in het geval van Groot-Brittannië en Italië de Nederlandse regering in 

verlegenheid brachten. Het passeren van de Zuid-Afrikaanse Republieken en de Paus werd 

hier gepercipieerd als een smet op het nationale blazoen. De ‘stamverwante’ Boeren en de 

Heilige Vader stonden zo in de weg van een omarming van de Vredesconferentie als moment 

voor nationale trots. Het etnische nationalisme van Nederland in die dagen, dat meeleefde met 

de oorlog die de Boeren voerden, was bovendien meer op strijd dan op vrede gericht. À la 

Tacitus werden de Boeren afgeschilderd als ‘edele wilden’ naar wier strijdbare evenbeeld 
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Nederlanders zich moesten conformeren.
186

 Deze afwijzing van de Nederlandse gastvrijheid 

voor de conferentie werd breed gedeeld. De katholieken verweten de regering slap optreden 

door de Paus te hebben genegeerd, protestanten en liberalen waren verenigd in hun afkeer van 

de slappe knieën van de regering in het aanzien van de Britse vasthoudendheid over het 

passeren van de Boerenrepublieken.  

Het geringe enthousiasme had echter niet alleen te maken met Boeren en de Paus. 

Voordat duidelijk werd dat Den Haag gaststad zou zijn van de conferentie bestond er zelfs 

twijfel over Nederlandse deelname daaraan. Bovendien hielden parlementariërs noch pers 

bevlogen betogen over de keus voor de hofstad. De keus voor Den Haag werd simpelweg 

onverschillig beoordeeld. Het fiasco waarop de Eerste Vredesconferentie in de zomer van 

1899 bleek te zijn uitgelopen,  deed uiteraard weinig om die stemming te veranderen. 

Veelzeggend is de twijfel van de regering om het verzoek te honoreren Den Haag als gaststad 

te kiezen voor het Permanent Hof van Arbitrage. 

 In 1907 was de situatie anders. Het is opvallend dat het parlement een draai maakte. 

De Vredesconferentie werd nu juist beschouwd als goed voor het Nederlands belang, en, 

belangrijker nog, als iets dat paste bij de Nederlandse geschiedenis en volksaard. 

Verschillende parlementariërs spoorden de regering dan ook aan een stempel te drukken op de 

conferentie. Als gastland had Nederland een bijzondere taak, als ‘zendingsvolk’ was 

Nederland uitverkoren het volkenrecht te bevorderen en als ‘land van Hugo de Groot’ had 

Nederland een eer hoog te houden. Hierin wordt een voorzichtige, maar duidelijke ontluiking 

van vredeswerk als nationaal ideaal zichtbaar. Dit ideaal werd uiteraard niet door iedereen in 

het land gedeeld. Zo stelde de pers zich minder kritisch op dan in 1899, maar was haar 

houding nog immer afstandelijk. De regering trok zich bovendien weinig aan van de 

begeesterde toespraken in het parlement.  

 In 1913  zette deze ontwikkeling verder door. Het parlement was nog steeds 

teleurgesteld in gebrek aan steun van de publieke opinie, maar die steun was onmiskenbaar 

meer aanwezig dan in 1907. Men kon nu zonder zich te hoeven schamen schrijven dat 

Nederland ‘een taak’ had en een ‘vredelievend’ land was. In de Tweede Kamer werden de 
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sporen die Nederland op vredesgebied had verdiend, steevast opgetuigd met nationalistische 

retoriek. In geschriften als die van Van Vollenhoven kwam deze internationalistische 

nationalisme eens te meer duidelijk aan de oppervlakte. Natuurlijk werd de hoogleraar 

tegengesproken, maar zijn analyse dat mogelijkheden tot morele eendracht van het land lagen 

op het gebied van vrede en recht, werd door velen gedeeld. Zelfs de regering kwam, zij het 

zeer voorzichtig, in beweging en liet door een zeer bescheiden vredesmissie in Albanië en 

assertiviteit in de voorbereiding van de Derde Vredesconferentie zien iets van de ‘taak’ te 

willen opnemen.
187

 

 In de historiografie worden debat en beleid in deze periode vaak statisch voorgesteld. 

Smit stelt bijvoorbeeld dat Nederland een actieve neutraliteitspolitiek voerde waarin ethische 

of morele argumenten geen rol zouden spelen.
188

 Zijn studie is een apologie van de ‘met 

succes volgehouden zelfstandigheidspolitiek’, waarin Nederland zou strijden voor verbetering 

van het volkenrecht. Volgens dit onderzoek was de Nederlandse regering tot 1913 echter zeer 

terughoudend. Zij sloot in deze periode weliswaar enkele arbitragetraktaten met andere kleine 

staten, maar op de vredesconferenties stelde zij zich passief op. Het adjectief 

‘zelfstandigheids’ suggereert een bewegingsruimte die de regering blijkens dit onderzoek 

maar zelden durfde te nemen.
189

 De regering liet zich pas vanaf 1913 beïnvloeden door de 

publieke opinie, die voor een ideologisch buitenlands beleid pleitte waarin vrede moest 

worden gepropageerd.
190

  

J.C. Boogman stelt zich juist op aan de andere kant van het spectrum, door te stellen 

dat er zoiets bestond als een ‘Hollandse traditie’. Hiermee doelt de auteur op ‘een politiek van 
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vrede, onthouding en neutraliteit ten aanzien van Europees-continentale ontwikkelingen’.
191

 

Boogman gaat niet in op de betekenis van de Vredesconferentie, maar stelt evenwel dat ‘veel 

Nederlanders’ ertoe overgingen hun internationale positie ‘te idealiseren’, en hieraan een 

morele verhevenheid ontleenden.
192

 De regering had een ‘legalistische en moralistische’ 

benadering van de buitenlandse politiek 

 Dit onderzoek verschilt van de heersende historiografische opvattingen over het 

regeringsbeleid in de jaren 1899 tot 1914. Tot het jaar van het eeuwfeest stelde de regering 

zich zeer terughoudend op en liep zij duidelijk achter bij de maatschappelijke tendens die juist 

wel tot moralisatie van de internationale betrekkingen overging. Het parlementaire pleidooi 

voor meer initiatief van ‘het land van Grotius’ in het volkenrecht, was bij haar  echter niet 

geheel aan dovemansoren gericht, maar leidde tot Loudons erkenning dat Nederland ‘een 

taak’ had inzake verspreiding van het volkenrecht en de zending van een vredesmacht naar 

Albanië. Boogman stelt dat Nederland een moralistische traditie kende die terugging tot de 

zeventiende eeuw, terwijl onder meer Kuitenbrouwer en Smit deze geheel kentering niet zien 

in hun studies die reiken tot de Eerste Wereldoorlog. Hier wordt bepleit dat de Nederland-

Gidslandgedachte voorzichtig het eerste levenslicht zag in de jaren vlak voor de Eerste 

Wereldoorlog, toen de vrijzinnig-liberale regering zich gevoelig toonde van binnenlandse 

druk op dit punt. Er werd door Nederland dus wel met het opgeheven vingertje gewezen, maar 

pas laat en in beperkte mate. 

 Over deze binnenlandse druk handelt het leeuwendeel van deze studie. Men zou het in 

deze conclusie kunnen laten bij de bovenstaande constatering dat er een ontwikkeling was in 

het Nederlandse debat over internationalisme die ook een veranderende houding van de 

Nederlandse regering tot gevolg had. Dat zou echter een te voorzichtige conclusie zijn. Veel 

vragen blijven dan immers onbeantwoord. Wat waren de oorzaken van deze veranderende 

houding jegens het internationalisme hier in Nederland? Hoe moeten we de omarming van het 
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internationalisme, in het parlement en door de liberale elite, interpreteren?  Kan het niet zo 

zijn dat het nationalisme in Nederland, zoals dat werd geuit tijdens de Boerenoorlog, na 1902 

een ander karakter kreeg?
193

  

Naast deze aangetoonde ontwikkeling is er in het bronnenonderzoek namelijk nog een 

belangrijker ontwikkeling zichtbaar geworden. In het Nederlands debat werd de perceptie van 

de Vredesconferenties in toenemende mate in verband gebracht met een Nederlandse ‘taak’ of 

zelfs ‘roeping’ ten aanzien van de vrede. De inspanningen op dit gebied werden gezien als 

typisch Nederlands: zij pasten immers bij de Nederlandse volksaard en de Nederlandse 

historie. Het bronnenonderzoek heeft daarenboven aangetoond dat Nederland, terecht of 

onterecht, zichzelf meer en meer zag als het ‘brandpunt’ van de internationale rechtsorde en 

als thuishaven van de vrede. Het Nederlandse internationalisme ontwikkelde zich tussen 1899 

en 1913 zo tot een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse identiteit. De Nederlandse 

inspanningen op dit gebied dienden in de eerste plaats tot meerdere eer en glorie van het 

vaderland, dat zoekende was naar een nieuw natiebesef en zelfverzekerder zelfbeeld. 

Nederlands inspanningen voor vrede en recht waren in het fin de siècle een uiting van 

nationalisme.  

 Nationalisme heeft voor velen een negatieve connotatie. Het begrip wordt 

geassocieerd met oorlogen, geweld en in uiterste consequentie zelfs met xenofobie. Denk 

bijvoorbeeld aan de gewelddadige eenwording van Duitsland en Italië, de ontaarding van de 

Europese rivaliteit in de Eerste Wereldoorlog of de verschrikkingen van het fascisme. Hoe 

kan nationalisme dan in het Nederlandse geval worden aangewend ter verspreiding van de 

vrede?  

 Nationalisme heeft echter vele gestalten.
194

 De  (extreem)rechtse verwevenheid met 

het nationalisme wordt vaak ten onrechte verondersteld. Nationalisme is dan ook treffend 

gekarakteriseerd als ‘ein Chamäleon mit einem starken selbständigen Eigenleben das sich mit 
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den unterschiedlichtsten socialen Gruppe und Ideologien verbinden kann’.
195

  Deze opvatting 

over nationalisme wordt door theoretici, die opvallend genoeg vaak geen historici zijn, breed 

gedeeld. Zij geeft alleen daarom al reden het Nederlands nationalisme niet louter in relatie tot 

de traditionele vormen als uitingen van Oranjeliefde of de ‘stamverwantschap’ met de Boeren 

te interpreteren, zoals dit tot nu toe vaak is gedaan.
196

 Van Sas concludeert bijvoorbeeld dat 

het Nederlandse nationaliteitsbesef rond 1900 een ‘elastisch en kameleontisch’ fenomeen 

was,
197

 maar het pleidooi voor Nederlands nieuwe internationale taak is tot op heden 

nauwelijks als nationalisme geïnterpreteerd. Het internationalisme hier wordt ten onrechte 

onder de ‘vredesbeweging’ geschaard. Het bronnenonderzoek zoals gepresenteerd in de 

hoofdstukken twee, drie en vier heeft laten zien dat bij parlementariërs, publicisten en zelfs de 

pacifisten van ‘Vrede door Recht’ de taak van het Nederlandse ‘zendingsvolk’ voorop stond. 

Hun argumenten werden gekenmerkt door een nationalistische retoriek. Het is een aansporing 

voor het Nederlandse nationalisme verder te kijken dan alleen Boeren en Oranje.  

Wie nationalisme beschouwt als een modern fenomeen, ziet in Nederland rond 1900 

bovendien veel aanknopingspunten dit internationalisme te herwaarderen. Het was een tijd 

waarin Nederland in hoog tempo de moderniteit betrad door de grote en snelle veranderingen 

die in de samenleving plaatsgrepen.
198

 Nederland was hiermee relatief laat, maar de vele 

snelle ontwikkelingen als de opkomst van de massasamenleving, nieuwe 

communicatiemiddelen en de sociale kwestie lieten zich niet minder hard voelen. Juist in 

tijden van snelle verandering was er een nationaal ideaal nodig, een idee waarachter de 

verdeelde natie zich kon scharen. Nederlands vermeende taak bij de bevordering van vrede en 
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 Zie bijvoorbeeld: R. Schuursma, Jaren van opgang. Nederland 1900-1930 (Amsterdam 2000). 
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recht werd zo een roeping die  gemeenschapsgevoel moest verschaffen in tijd van snelle 

sociale verandering.
199

  

 Het pleidooi van Van Vollenhoven past precies in deze modernistische visie op 

nationalisme. Van Vollenhoven zag door de toegenomen wetenschappelijke, economische en 

imperialistische ontwikkeling die Nederland doormaakte, namelijk een ontluikende nationale 

volkskracht. Hij wil op deze moderne ontwikkelingen meedeinen, Nederland moest mee in de 

vaart der volkeren – al was het dan op zijn eigen, vredelievende manier. ‘De dageraad is 

gekomen, maar het is nog nacht.’
200

 Het geschrift was een stimulans voor Nederlands 

ontwakende volkskracht. De uitverkiezing van Den Haag voor de ‘vredesarbeid’ zorgde voor 

herwonnen zelfvertrouwen dat volgens hem te gelde moest worden gemaakt.
201

 

Zo werd de Nederlandse volksaard in deze periode heruitgevonden. Er was aan het 

eind van de negentiende eeuw een niet aflatende stroom zelfkritiek op gang gekomen. De 

nacht waar Van Vollenhoven over sprak, was Nederlands gehele negentiende eeuw, toen de 

jansaliegeest Nederland in slaap had gesust. Er werden eloquente pamfletten geschreven om 

deze sluimerstand aan de kaak te stellen en Nederland, opnieuw, aan te sporen tot grootse 

daden. In de analyses was het vooral de passieve Nederlandse volksaard die het moest 

ontgelden: 

 

Nog eens, wanneer moet  de geestdrift komen die deze onaangename metamorphose zal dragelyk maken? Van 

’t Volk? Maar dat Volk is verstompt, vernederd, verdierlyckt. *…+ Hoe zou men geestdrift van het volk 

verlangen? Daartoe zou behooren geestkracht die er niet is; overtuiging die niet bestaat.
202
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En naast Multatuli wist ook Conrad Busken Huet Nederland een spiegel voor te houden. Het 

vaderlandse spiegelbeeld was echter geen aangenaam gezicht:  

 

Er schijnt in het land niets om te gaan. Men begrijpt niet, hoe de menschen er aan de kost komen. Het is alsof 

er niet gewerkt wordt. De Nederlander is een geboren kleine rentenier *…+. In de huisgezinnen heerscht een 

materiële geest: niet de opgewekt-materiële, die alle vermogens zich op vermeerdering van rijkdom rigten, en 

met geestdrift rigten doet, maar zijn wanhopige schaduw, die aan niets anders leert denken dan aan wat men 

eten of drinken, en waarmede men zich kleeden zal. *…+ Saai is het vaderlandsche woord, dat best van al den 

hoofdinhoud van der eerste indrukken teruggeeft.
203

 

 

Nederland was aan het eind van de negentiende eeuw duidelijk op zoek naar nieuwe innerlijke 

kracht. Om die nieuwe volkskracht te vinden, moest de Nederlandse identiteit op een nieuwe 

manier worden geformuleerd. Dit gebeurde niet alleen door politici. Ook maatschappelijke 

organisaties deden een poging een antwoord te formuleren op de queeste naar nationale 

eenheid en roeping. Die antwoorden vertoonden grote gelijkenissen. Zo was ‘Vrede door 

Recht’ allereerst geïnteresseerd in een verwerving van de titel ‘grote mogendheid’ en stond 

dat streven bij de liberale pacifisten voorop.
204

 Voorts kan men in de uitgaven van de 

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen een verschuiving zien in de boodschap van de gedrukte 

lectuur. In de periode rond 1900 stonden daarin een sterk leger en goede landsverdediging 

centraal.
205

 Later drukte de maatschappij pamfletten over de vredesbeweging en schreef De 

Louter zelfs een boekje over ‘de roeping der kleine staten’.
206

 Een zelfde verschuiving 
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kenmerkte ook het Algemeen Nederlandsch Verbond.
207

 Het ANV gaf rond 1907 al blijk van 

een internationalere conceptie van vaderlandsliefde en accepteerde  in 1914 zelfs de 

Nederlander ‘die zich er graag op laat voorstaan kosmopolities te voelen en kosmopolities te 

denken’ als ‘goede vaderlander’.
208

  

Nederlands ‘roeping’ werd dus onder de elite breed gedeeld. Deze burgerlijke uiting 

van nationalisme – zonder oorlogsretoriek en agressie – paste ook beter bij de liberale elite 

van Nederland dan het etnische nationalisme van de Boerenoorlog.
209

 Het Nederlandse 

internationalisme was niet strikt pacifistisch. Van pacifisme wilden velen zelfs niets weten. 

Men benadrukte in artikelen vaak eerst omstandig dat hun voorstellen om Nederlands rol ter 

versterking van de rechtsorde te verbeteren, niets met pacifisme van doen hadden. Dit gold 

niet alleen voor Van Vollenhoven, maar ook voor mensen als De Louter en Colenbrander.
210

 

De Nederlandse elite – want dat het een elitair fenomeen was staat wel vast – zag 

genoeg redenen om tot de formulering van dit nieuwe internationalistische nationale ideaal te 

komen.
211

 Naast de snelle sociale veranderingen en de behoefte aan innerlijke kracht, was 

Nederland ook onzeker over zijn plek in de wereld. De jaren rond 1900 waren de 

hoogtijdagen van het sociaaldarwinisme, dat ook Nederland in zijn greep kreeg.
212

 Tijdens de 
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Boerenoorlog had vaak de roep weerklonken om een assertief optreden van de Nederlandse 

regering. Die roep klonk echter tevergeefs. De Boerenoorlog bevestigde daarmee definitief 

Nederlands positie als kleine staat die een te verwaarlozen rol vervulde in het door 

machtspolitiek gekenmerkte Europese statenstelsel.
213

 Het sociaaldarwinisme predikte dat 

iedere natie een unieke taak moest hebben om bestaansrecht te hebben.
214

 Gezien Nederland 

zijn kracht niet op de weerbaarheid van zijn leger en vloot kon baseren, moest er gekeken 

worden naar alternatieven. De argumenten die door verschillende maatschappelijke 

organisaties, parlementariërs en journalisten werden geuit over Nederlands ‘unieke’ positie in 

de wereld als vredelievend land, laten zien dat Nederlanders hun bestaansrecht gingen 

ontlenen aan hun inspanningen voor vrede en recht. In de keus voor Den Haag als stad van 

vrede en recht werd zo een waarborg tegen annexatie gevonden. Door zich te laten voorstaan 

op een vredelievende traditie en zich te presenteren als een vredelievende natie, werd het 

bestaansrecht van Nederland onderstreept.  

De  ideologie van het nationalisme vergt bovendien een afzetten tegen andere naties.
215

 

Om de eigenheid van het Nederlandse volk te bewijzen, moest het contrast met andere 

volkeren worden aangezet. Door het Nederlandse volk op historische grond als vredelievend 

en rechtsbevorderend te presenteren, kon men het onderscheiden van andere Europese volken. 

Waar de Fransen, de Duitsers en de Britten werden bevangen door oorlogsretoriek, baseerden 

Nederlanders meer en meer hun bestaansrecht op hun veronderstelde traditie van 

vredelievendheid.
216

 Het Nederlandse nationalisme was dus gebaseerd op een gevoel van 

morele superioriteit. Zo werd een rechtvaardiging van het Nederlandse bestaan gevonden. Dit 

verklaart ook de breuk tussen 1899 en 1907: waar Nederland in 1899 nog bevangen was door 
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strijd en het etnische nationalisme van de Boerenoorlog,
217

 accepteerde het in 1907 zijn 

nieuwe positie en idealiseerde het die nieuwe plek onder de zon zelfs. 

 Daarnaast was er onder de Nederlandse elite een sterk besef dat men moest zoeken 

naar gemeenschapszin. Nederland kon zich niet meten met andere staten op militair gebied en 

moest juist daarom een eensgezinde natie zijn.
218

 Ook die eensgezindheid waarnaar werd 

gezocht was een variant van het Nederlandse sociaaldarwinisme.
219

 R. Aerts concludeert in 

zijn studie naar het Nederlandse fin de siècle dat het begrip ‘synthese’ in die jaren centraal 

stond. De jaren 1895 tot 1914 werden gekenmerkt door ‘een streven naar een nieuwe 

gemeenschap’.
220

 Hij voegt hier nog aan toe dat de liberalen al sinds 1880 zochten naar een 

nieuwe bindende ethiek om de verdeelde natie te verenigen en antwoord te bieden op de 

uitdagingen van de moderne tijd.
221

 Toen de Boerenoorlog voorbij was, moest men dus op 

zoek naar nieuwe bindmiddelen in de samenleving. Machtspolitiek was geen optie meer. De 

Vredesconferenties boden een uitgelezen mogelijkheid het burgerlijke nationalisme te 

kanaliseren en aan te wenden voor Nederlands eensgezindheid. Het was bovendien een ideaal 

dat boven de verschillende geloofs- en klassenverschillen stond. 

 Er was dus duidelijk behoefte aan een nationaal ideaal, dat de natie veerkracht, 

eensgezindheid en bestaansrecht kon verlenen. Zo vond een verschuiving plaats van het 

etnische nationalisme van de Boerenoorlog, naar een meer burgerlijk nationalisme dat werd 

gevonden in het internationalisme dat toch min of meer toevallig op Nederlandse bodem zo 

zichtbaar was geworden. Ernest Renan kwalificeerde een natie als een ‘moreel bewustzijn’ 

waarvoor de historische erfenis van groot belang was.
222

 Het bronnenonderzoek heeft 

duidelijk gemaakt dat de manier waarop het internationalisme werd uitgelegd, laat zien dat het 

vooral voorzag in de behoefte naar een nieuw nationaliteitsbesef, anders dan in een 
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idealistische poging tot wereldverbetering. Dat nationaliteitsbesef was optimistischer en 

zelfbewuster dan voorheen.  

Dit morele bewustzijn werd in Nederland in ideologische termen over de taak van de 

kleine staat op het wereldtoneel gedefinieerd. Het verleden speelde hierin, geconstrueerd of 

niet, een grote rol.
223

 Vooral de argumenten die politici en publicisten gebruikten over de 

historische traditie en de veronderstelde Nederlandse volksaard hadden een nationalistisch 

karakter.
224

 De Gouden Eeuw was hierbij natuurlijk een logisch uitgangspunt. ‘In de cultus 

van de natie stond het verleden centraal, en vooral de grote mannen (en vrouwen) die dit 

verleden glans hadden gegeven’, concludeert N.C.F. Van Sas.
225

 Het is opvallend dat in 

studies vooral naar Rembrandt en De Ruyter wordt gekeken, en zo weinig naar Hugo de 

Groot. De zeventiende-eeuwse rechtsgeleerde werd er in de pleidooien voor Nederlands 

nieuwe roeping te pas en te onpas aan de haren bijgesleept om de roeping van Nederland, en 

alleen van Nederland, te rechtvaardigen. Men vergat gemakkelijk dat het met die 

‘Nederlandse traditie’ wel meeviel, Nederland liep in de hele 18
e
 en 19

e
 eeuw zelfs achter op 

het gebied van het volkenrecht
226

. De claim op Hugo de Groot was zo een fraai staaltje van 

invention of tradition, een van de wezenskenmerken van nationalisme aan het eind van de 

negentiende eeuw. 

 Het Nederlandse internationalisme in de jaren 1899-1914 was dus een uiting van 

nationalisme. Het voldeed aan een duidelijke behoefte aan nationale eendracht, synthese en 

een gemeenschappelijk ideaal. Daarnaast bood het internationalisme een antwoord op de 

veronderstelde innerlijke zwakte en op de angst bedreigd te worden in het voortbestaan. Dit 

antwoord werd gevonden in de ‘unieke roeping’  die voor Nederland werd geformuleerd. Het 

Nederlandse volk werd zo een ‘zendingsvolk’ en contrasteerde zich daarmee met andere 
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Europese volken die niet ‘vredelievend’ zouden zijn. Door specifieke nationale eigenschappen 

toe te dichten aan de Nederlandse volksaard en een traditie van vredelievendheid en 

rechtsbevordering te construeren werd de claim op de uitverkorenheid van Nederland als 

zendingsnatie gelegitimeerd. Zij werd vervolgens opgetuigd met symbolen waarvan het 

Vredespaleis het belangrijkste was.
227

 De Vredesconferenties, Hugo de Groot en het 

Vredespaleis werden zo symbolen van de natieliefde.  

Het internationalisme en het nationalisme gingen in Nederland in de periode een 

bijzondere synthese aan. Nederland was niet langer het land van Rembrandt,
228

 maar werd op 

eigen wijze beïnvloed door het neonationalisme dat heel Europa in zijn greep had. Om de 

innerlijke kracht te versterken en het volksbestaan te rechtvaardigen vond de Nederlandse 

elite zichzelf opnieuw uit, niet als zonen van De Ruyter, zoals eind negentiende eeuw, maar 

als die van Hugo de Groot. In hun pogingen het natiebesef van het Nederlandse volk te 

herijken, betoonden de Nederlanders zich echter vooral kinderen van hun tijd.  
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Besluit 

 

In het laatste hoofdstuk zijn de bevindingen van dit onderzoek geresumeerd, met elkaar in 

verband gebracht en geanalyseerd in relatie tot bestaande historiografische opvattingen. In 

deze studie naar de synthese tussen nationalisme en internationalisme in Nederland zijn 

enkele zaken opgehelderd. De belangrijkste conclusie is dat in Nederland tussen de jaren 1899 

en 1914 het internationalisme, in de vorm van vrede en de bevordering van het volkenrecht, 

werd aangewend om de nationale identiteit opnieuw vorm te geven. Dit betekent dat we zowel 

het Nederlandse nationalisme, als het internationalisme in die jaren moeten herwaarderen. 

 Niettegenstaande de conclusie zoals die in het vijfde hoofdstuk uiteen zijn gezet, zijn 

er grote en belangrijke vragen blijven liggen die niet in dit onderzoek konden worden 

beantwoord. Ook heeft dit onderzoek nieuwe vragen opgeworpen. Zoals iedere historische 

studie, was ook dit werk beperkt in reikwijdte, diepgang en resultaat. Ik wil deze studie dan 

ook besluiten met enkele suggesties voor verder onderzoek. 

 In de eerste plaats geldt deze suggestie voor het bronnenonderzoek. Ik heb voor deze 

studie een selectie gemaakt uit verschillende kranten- en tijdschrifttitels, vergaderverslagen 

van de ministerraad en de Tweede Kamer en in het oog springende verenigingsgeschriften en 

pamfletten. Om een nog duidelijker beeld te krijgen van de ontwikkeling van het Nederlandse 

(inter)nationalisme, kan met name het aantal krantentitels worden uitgebreid. Voorts zou een 

uitgebreider onderzoek gebaat zijn bij een meer structurele opbouw, die niet uit drie casus 

bestaat, maar de gehele periode van het Nederlandse fin de siècle beschouwt. In het bijzonder 

de omslag in het Nederlands internationalistisch denken tussen de Eerste en Tweede 

Vredesconferentie kan zo beter worden verklaard. 

 In de tweede plaats zou een vergelijking tussen Nederland en andere kleine, neutrale 

Europese staten veel helderheid kunnen bieden over de uniciteit van de Nederlandse 

aanspraken op de titel ‘vredesengel’. België, Zwitserland en de Scandinavische landen 

trachtten ook met wisselend succes internationale organisaties, congressen en conferenties 

naar hun hoofdsteden te halen. Een logische vraag zou zijn of dat ook in deze landen 

aanleiding gaf tot een hernieuwd zelfbeeld en een gevoel van morele superioriteit. Ook de 
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vraag hoe het Nederlandse internationalisme in het buitenland werd beoordeeld, zou in zo’n 

internationale vergelijkende studie aan bod kunnen komen. Op deze wijze komen we meer te 

weten over zowel het internationalisme als het nationalisme in de periode voor de Eerste 

Wereldoorlog. 

 Een laatste suggestie zou zijn om de tijdspanne van dit onderzoek te verlengen. De 

vraag wat de Eerste Wereldoorlog, toen Nederland inderdaad relatief een oase van rust en 

vrede bleef, deed met het Nederlandse zelfbeeld als vredelievende natie ligt voor de hand. 

Ook de vredesinitiatieven die Nederland tijdens de oorlog nam, moeten wellicht in een nieuw 

licht worden bezien.
229

 De keus van de geallieerden om de zetel van de Volkenbond in 

Genève te plaatsen, werd door de minister van Buitenlandse Zaken zelfs beschouwd als 

‘smaad voor ons land’.
230

 Ook in de binnenlandse politiek zijn er genoeg aanleidingen tot 

verder onderzoek. Zo onderzocht begin jaren dertig een speciale onderwijscommissie het 

curriculum op het gebied van de Vredesconferenties en het Vredespaleis.
231

 De aanbevelingen 

van de regeringscommissie moesten leiden tot een uitgebreider en positiever lesmateriaal over 

Nederland als vredesland op zowel basisscholen als in het voortgezet onderwijs. Het 

onderwijs was een geijkte methode om een gewenst nationaal besef te propageren.
232

 

 Publicaties over het deugdzame en vredelievende karakter van Nederland bleven ook 

na 1914 verschijnen. Zoals de generatiegenoten van Van Vollenhoven zich opwierpen als de 

erfgenamen van Hugo de Groot, zagen Nederlanders in de jaren dertig en veertig zichzelf als 

de zonen van Van Vollenhoven.
233

 Dit suggereert dat de Nederlandse identiteit zoals die 

                                                      
229

 Zo knoopte Nederland bijvoorbeeld betrekkingen met de Heilige Stoel aan, louter met als doel de 
vredesconferentie naar Den Haag te halen: Smit, Hoogtij der neutraliteitspolitiek, 175. 
230

 Ibidem, 173. 
231

 Vredesbeweging en volkenbond op onze scholen. Rapport inzake de wijze, waarop in de Nederlansche 
schoolboeken voor het lager-, middelbaar- en gymnasiaal-onderwijs de Volkenbond en de in het Vredespaleis 
gevestigde instellingen behandeld worden (Leiden 1935).  
232

 Gellner, Naties en nationalisme, 77. 
233

 Enkele voorbeelden: W. Banning, en B.V.A. Röling, Nederland. Plaats en roeping te midden der natiën 
(Utrecht 1955); W.C. Sickesz, Nederland heeft een roeping te vervullen (Amsterdam 1946); J. Huizinga, 
Nederland’s geestesmerk (Leiden 1935); L.J.C. Beaufort, ‘De moreele zijde van het vraagstuk’ in: W.M. Lanschot 
e.a., Het militair vraagstuk in het Koninkrijk der Nederlanden (’s Hertogenbosch 1929). 
 
 



85 

 

voor de Eerste Wereldoorlog werd gedefinieerd een duurzaam karakter had. Of de resultaten 

van dit onderzoek slechts het begin tonen van een ontwikkeling, valt nog niet te zeggen. 

Nieuw onderzoek naar de synthese tussen internationalisme en nationalisme moet deze vraag 

beantwoorden. 
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Bijlage 1 

 

 

Foto van pagina uit Vredes-Conferentie Prentenboek voor oud en jong, gemaakt door de 

auteur. ‘Die Waffen nieder’ verwijst uiteraard naar de titel van de roman van de bekende 

pacifiste Barones Von Stuttner. 
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Bijlage 2 

 

 

Foto van pagina uit Vredes-Conferentie Prentenboek voor oud en jong, gemaakt door de 

auteur. Rusland heerste over Finland van 1809 tot 1917. 
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Bijlage 3 

 

 

 

Foto van pagina uit Vredes-Conferentie Prentenboek voor oud en jong, gemaakt door de 

auteur. 
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Bijlage 4 

 

 

Foto van pagina uit Vredes-Conferentie Prentenboek voor oud en jong, gemaakt door de 

auteur.  
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Bijlage 5 

 

Kopie van een pagina 9 uit de novelle van L. Penning, omdat het komische effect van de 

rauwe dialogen toch moeilijk over te brengen is zonder de originele tekst. 
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Bijlage 6 

 

Kopie van een pagina 26 uit de novelle van L. Penning, omdat het komische effect van de 

rauwe dialogen toch moeilijk over te brengen is zonder de originele tekst. Uit dit stukje blijkt 

ook de moraliserende ondertoon van Pennings werk, bijvoorbeeld uit de opmerkingen van de 

‘vreemdeling’. 
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Bijlage 7 

 

 

 

 

 

Een spotprent van de hand van Albert Hahn uit het satirische blad De Notenkraker, waarin de 

draak wordt gestoken met de feestelijke maaltijden die de conferentie omkleedden.  

Bron: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. Call number: BG 

C13/341. 
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Bijlage 8 

 

 

 

Een indruk van het interieur van de internationale kring die William Stead en Pieter Eijkman 

hadden geopend tijdens de tweede vredesconferentie in 1907. De kwaliteit is slecht, maar in 

de tekst staat te lezen dat de zaal vlak naast de officiële conferentie lag.  

Bron: W. T. Stead ed. Le Parlement de l’Humanité 1907 Biographies et photographies 

(Amsterdam, Leipzig 1907), UBA microfiche 122900. 

 

 



107 

 

 

 

Bijlage 9 

 

 

Een ansichtkaart uit 1907 waarop de eerste steenlegging van het Vredespaleis te zien is. Zoals 

het plaatje laat zien gebeurde dit met een touw en niet met de hand. De vrouw in het wit is 

Wilhelmina, die de plechtigheid bijwoonde. 

Bron: Bibliotheek Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam.inventarisnummer 

ORA0469. Foto van de auteur. 

 

 

 

 


