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VOORBERICHT.

D

it boekje is een vrije bewerking van de
brochure De Volkenbond, zijn werk en
betekenis, van eerste ondertekenaar, een
brochure die zelf weer was samengesteld uit tijd,
schriftartikelen.
In deze nieuwe bewerking zijn de sporen van
deze samenstelling nu uitgewist; in verband daar,
mede zijn veel subjektieve menigen van de schrij,
ver weggelaten; zo is ook het hele hoofdstuk over
de betekenis van de Volkenbond verdwenen, daar
de ervaring leert, dat hierover slechts subjektieve
opvattingen te geven zijn. De steeds weer vers
anderende gegevens over de Volkenbond en
zijn werk zijn in dit boekje verwerkt tot op
1 Januarie 1929.
De als aanhangsel gegeven Nederlandse ver,
taling van het Pact wijkt nog al of van de van
regeringswege gegeven officiele vertaling. Dit komt
ten eerste, doordat hierbij vooral de Engelse tekst,
als de meest oorspronkelike, is gevolgd, terwiji de
regeringsvertaling de Franse volgde en ten tweede,
doordat de officiele vertaling niet met al te grote
zorg bewerkt schijnt te zijn. Dat de onze vlekke,
loos is geworden, durven wij niet beweren.
J. H. VAN MEURS.
H. J. VAN MEURS.
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GESCHIEDENIS.

Voorgeschiedenis.

D

eeengrootse
idee om alle volken der aarde in
organisatie te verenigen, kende de Oudo

heid niet en in de Middeleeuwen dacht men
in het beste geval alleen aan de organisatie der
Christenheid. Maar in de Nieuwe tijd komt deze
gedachte naar voren: eerst wordt ze alleen vero
kondigd, later probeert men ze in praktijk te
brengen. Dan komt het bescheiden begin van orgao
nisatie met de zogenaamde Unies, verenigingen
van staten tot gemeenschappelike regeling van
bepaalde administratieve zaken, bijvoorbeeld het
postverkeer. Deze verenigingen zijn dan in begino
sel niet beperkt tot bepaald aangewezen staten en
zij beschikken over vaste organen. De universals'
teit en de bestendigheid vindt men daar dus reeds
in beginsel, maar de taak is nog zeer beperkt.
Belangrijke resultaten bracht daarna de eerste
Haagse Vredeskonferentie van 1899, die, bijeeno
geroepen voor ontwapening, op dat gebied niets
bereikte, maar wel het Bestendig Hof van Arbio
trage in het leven riep en zo dus een begin maakte
met de organisatie van de vreedzame beslechting
van geschillen. De tweede Vredeskonferentie, van
1907, richtte niet veel uit en een derde ging niet
door, omdat de wereldoorlog uitbrak.
Maar juist deze wereldoorlog maakte het de
mensen duidelik, dat alleen een allesomvattende
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organisatie, een volkenbond, redding kon brengen
uit de chaos, dat ze niet was een hersenschim van
onschadelikeomaaroonnozele dromers, doch een ino
stelling, door de nuchtere werkelikheid geeist.
Talloze ontwerpen werden er gemaakt, door
particuliere personen en verenigingen en wat
meer zegt, de idee drong ook door tot de staatso
lieden en diplomaten. Sommige regeringen lieten
eveneens ontwerpen maken en de president van
de Verenigde Staten van Amerika, Woodrow Wil%
son, sprak van een volkenbond in de „14 punten",
waarmede hij in het begin van 1918 de grondslagen
voor een te sluiten vrede aangaf.
Vredeskonferentie te Parijs.

Wilson was het ook, die bij de vredesbesprekino
gen te Parijs het meest de volkenbond op de vooro
grond bracht en die de speciale kommissie, daaro
voor gevormd, presideerde. En zijn definitief onto
werp, dat zelf de invloed had ondergaan van de
partikuliere Engelse en Amerikaanse ontwerpen,
o.a. van dat van de Zuidafrikaner Smuts, was een
van de belangrijkste faktoren bij de beraadslagino
gen in kommissie en konferentie. Tenslotte wilt
hij nog door te drijven, dat de artikelen over de
volkenbond werden opgenomen in de vredesvero
dragen zelf, zodat er geen kans bestond, dat wel
de vredesverdragen, maar niet de volkenbondso
artikelen bekrachtigd werden door de verschilleno
de ondertekenaars.
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lnwerkingtreding.
Op 10 Januarie 1920 trad het vredesverdrag met
Duitsland, het zogenaamde verdrag van Versail%
les, in werking en dus ook zijn eerste deel, bevato
tend de zesentwintig artikelen over de Volken,
bond, die onder een aparte naam, het Pact (Pacte;
Covenant) worden samengevat. Behalve Duitso
land hadden eenendertig staten het verdrag
ondertekend, maar drie ervan, Hedjaz, Ecuador
en de Verenigde Staten van Amerika, wilden het
tenslotte niet bekrachtigen. China, dat ook op de
vredeskonerentie vertegenwoordigd was, wilde
zelfs niet tekenen, maar het tekende en bekrach,
tigde daarna een der andere vredesverdragen,
waarin ook de zesentwintig artikelen waren
opgenomen. In een aanhangsel van het Pact waren
de tweeendertig ondertekenaars aangewezen als
„oorspronkelike" leden van de Bond; de vijf lano
den met wie de vredesverdragen respektievelik
gesloten werden, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije,
Bulgarije en Turkije, waren in het aanhangsel niet
genoemd en werden dus geen lid van de Bond.
Wel noemde het aanhangsel nog dertien andere
landen, die geen partij bij de gesloten vredes
geweest waren, maar die uitgenodigd werden om
door een eenvoudige verklaring, of te geven bino
nen twee maanden na inwerkingtreding van het
verdrag van Versailles, ook „oorspronkelike"
leden te worden. Alle dertien, waaronder Nedero
land, namen de uitnodiging aan en zo telde dus op
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10 Maart 19200 de Volkenbond tweeenveertig ooro
spronkelike leden (32-3+13), waaroner niet de
overwonnen landen.
Begin der werkzaamheden.

De drie hoofdorganen van de Bond, de Sekreo
tarisoGeneraal, de Raad en de Assemblee, kwao
men achtereenvolgens in aktie. In een tweede aano
hangsel van het Pact was als eerste Sekretariso
Generaal genoemd Sir James Eric Drummond, een
Engelsman, die sekretaris van enkele ministers
was geweest. Hij nam zijn benoeming aan en organ
niseerde ook, voorlopig in Londen, onder toezicht
van een kommissie, benoemd door de vredeskono
ferentie, al voor 10 Januari 1920 het Sekretariaat
van de Bond.
In het Pact zelf stond aangegeven van welke
landen de vertegenwoordigers tot aan de eerste
regelmatige verkiezing het tweede orgaan, de Raad
zouden vormen en deze Raad kwam voor het eerst
bijeen op 16 Januarie 1920 to Parijs, volgens het
Pact deze eerste keer bijeengeroepen door de
President der Verenigde Staten van Amerika
(art. 6).
Het derde orgaan, de Assemblee, de vergadeo
ring van vertegenwoordigers van alle leden van de
Bond, kwam voor het eerst samen op 15 November
1920, ook volgens het Pact voor deze eerste keer
bijeengeroepen op dezelfde manier als de Raad.
Deze bijeenkomst had plaats in Geneve, waar volo
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gens het Pact de zetel van de Bond gevestigd zou
zijn, voorzover de Raad niet een andere zetel ver%
koos. Daarheen was ondertussen ook de Sekretaris
Generaal verhuisd, die nu reeds met zijn personeel
het Bestendig Sekretariaat vormde.
Zo waren eind 1920 alle hoofdorganen van de
Bond in werking gesteld; het volkenbondswerk
was begonnen.
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INRICHTING EN TAAK.

V

oor de inrichting en taak van de drie hoof d.
organen, evenals voor alle andere zaken de
Bond betreffend, is de grondslag het meet..
genoemde Pact. Naast dit Pact zijn echter de
Reglementen van orde, door Raad en Assemblee,
ieder voor zichzelf vastgesteld in 1920, belangrijke
bronnen voor de kenis van de Volkenbond.
Bestendig Sekretariaat.

In het Pact wordt de inrichting van het Bestem
dig Sekretariaat in hoofdlijnen geregeld door een
artikel (art. 6); zijn taak vindt men in verschil%
lende artikels van Pact en Reglementen van orde
omschreven.
Inrichting.

Verder is de inrichting een vrije schepping van
Drummond in samenwerking, eerst met de ge
noemde organisatiekommissie, later met de Raad.
Het Pact bepaalt alleen, dat de Raad de aanstel%
ling van het personeel moet goedkeuren, waarbij
vrouwen dezelfde aanspraken hebben als mannen,
dat een latere Sekretaris%Generaal benoemd moet
worden door de Raad, onder goedkeuring van de
meerderheid der Assemblee en dat het Sekreta
riaat gevestigd is daar, waar de zetel van de Bond
is (art. 6).
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Zo is daar dan te Geneve in het grote — hoewel
voor het doel nog te kleine — gebouw, voormalig
hotel, aan het meer, die uitgebreide organisatie
ontstaan met zijn elf afdelingen en verschillende
bizondere takken van dienst en buro's, waaronder
de biblioteek en de tolken% en vertaaldienst.
Uit alle delen der wereld is het personeel gehaald;
uit Nederland zijn er op het ogenblik de bibliote%
karis, zes ambtenaren en een sekretaresse. Niet
alle landen zijn naar verhouding zo sterk ver%
tegenwoordigd; trouwens, er bestaan geen bepaalde
verhoudingcijfers voor de verdeling der posten
over de verschillende landen.
Het Sekretariaat heeft verder nog filialen en
korrespondentschappen in verschillende hoofd%
steden.
Onder de Sekretris,Generaal staat een Plaats%
vervangend Sekretaris,Generaal, totnutoe steeds
een Fransman; verder zijn er drie OnderSekreta%
rissen%Generaal, een Italiaan, een Japanner en,
sinds 1926, een Duitser. Elk der elf afdelingen
(belangrijk zijn o.a. de ontwapeningsafdeling en de
juridiese) staat onder een chef, die of een der
Onder,Sekretarissen,Generaal is of een andere
ambtenaar met de titel van direkteur of een lagere
titel; ze worden gevormd door de zoogenaamde
Leden van het Sekretariaat met hun sekretarissen
en andere ambtenaren. De Sekretaris,Generaal en
de ambtenaren zijn benoemd voor betrekkelik
korte termijnen; de bedoeling hiervan schijnt
geweest te zijn, frisse krachten te houden en sleur
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en vermindering van toewijding tegen te gaan. In=
tussen zijn in de praktijk voor sommigen die ter:
mijnen al eens verlengd.
Plaatsgebrek bij de grote vergaderingen en ook
bij het Sekretariaat zelf hebben gemaakt, dat men
reeds enige jaren bezig is met bouwplannen. De
Assemblee vergaderde totnutoe nog altijd in de
Salle de la Reformation, een vreemde kombinatie
van hotel en koncertzaal, in de stad, aan de andere
zijde van het meer gelegen als het Sekretariaat.
Zowel deze ligging als de inrichting van deze
vergaderzaal hadden zulke grote bezwaren, dat
men ernstig werk maakte van een nieuw gebouo
wenkomplex; door vermenging van architektuur
met politiek en door andere oorzaken, hebben de
plannen een zeer lange voorbereiding geeist, de
Assemblee van 1928 slaagde er eindelik in een
terrein voor de gebouwen te kiezen, maar de bouwo

plannen moeten nog een laatste verandering ondero
gaan, terwijl ook voor de terreinen nog niet alles
in orde schijnt te zijn.
Taak.

De taak van de SekretarisoGeneraal persoonlik
of van zijn vervangers is in de eerste plaats het
dienst doen als sekretaris van Raad en Assemblee
en het voeren van hun briefwiseling met de buiteno
wereld (art. 6). Het Reglement van orde der
Assen!blee werkt dit zo uit, dat hij voor elke zitting
een sekretariaat van de Assemblee organiseren
moet en dat hij alle besluiten moet uitvoeren; het
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geeft hem verder het recht om rapporten uit te
brengen in de vergaderingen en zo nodig ook het
woord te voeren. Is hij hierdoor al meer dan een
simpele voerder van de pen, nog meer betekenis
geeft hem het Pact, waar het hem opdraagt zelfo
standig de Raad in buitengewone zitting bijeen te
roepen op verzoek van een lid van de Bond in
geval van oorlog of bedreiging met oorlog, waar
ook in de wereld (art. 11). En even gewichtig is
zijn taak, als een lid een geschil voor de Bond wil
brengen, want aan hem wordt de kennisgeving
daarvan gedaan door dat lid en hij moet dan de
nodige maatregelen nemen voor volledig onder,
zoek en overweging der zaak (art. 15). Men ziet
hieruit, dat men er zich voor moet wachten, hem
met een gewoon sekretaris of griffier te gaan
vergelijken.
Tenslotte heeft nog het Sekretariaat al de ver,
dragen of andere overeenkomsten, door de leden
van de Bond gesloten, te registreren en openbaar
te maken (art. 18), een taak, die al zeer omvang-=
rijk is geworden, zoals ieder zal begrijpen, die
verneemt, dat op het ogenblik al meer dan
1900 verdragen en andere overeenkomsten zijn
geregistreerd.
Enkele speciale opdrachten, aan de Sekretaris,
Generaal gegeven, komen verderop nog ter
sprake; uit het voorgaande blijkt echter voldoende,
dat de eigenlik politieke taak aan de Sekretaris,
Generaal persoonlik, het overige werk aan het
Sekretariaat in zijn geheel, is opgedragen.
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Dit laatste is in de praktijk geworden de gehele
techniese voorbereiding van al het volkenbonds,
werk.
Raad.

De samenstelling van de Raad is weer in een
artikel van het Pact geregeld (art. 4), zijn task in
verschillende andere artikelen en dit laatste op
veel uitvoeriger manier dan bij het Sekretariaat.
Samenstelling.

Hij wordt gevormd door de vertegenwoordigers
van: ten eerste de grote mogendheden; ten tweede
enkele andere leden van de Bond (art. 4). De
eerste, de grote mogendheden, zijn als zodanig
niet in het Pact genoemd; dit vermeldt alleen de
„voornaamste geallieerde en geassocieerde mogend%
heden", d.w.z. de• Verenigde Staten, het Britse
Rijk, 1 ) Frankrijk, Italie en Japan. Maar het is altijd
de bedoeling geweest om elke grote mogendheid,
die lid werd, een plaats in de groep te geven en in
de praktijk is ook, zo gauw Duitsland in 1926 lid
werd, het in de groep opgenomen. Deze groep (de

Verenigde Staten ontbreken, daar ze immers geen
1) De abnormale toestand bestaat nog steeds, dat naast
delen van het Britse Rijk (India en de dominions ZuidAfrika,
Canada, Australia, NieuwZeeland en de Ierse Vrijstaat) het
Rijk in zijn geheel lid van de Volkenbond is, terwijl dit
behoorde te zijn het resterende deel van het Rijk, n.l. Groot
Brittannie met Zuid%Ierland en die overzeese gewesten, die
niet afzonderlik lid van de Volkenbond zijn.
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lid werden) van vijf zijn de leden met een vaste
zetel in de Raad.
Bij de besprekingen voor toelating van Duits%
land als volkenbondslid, maakten nog enkele
andere landen aanspraak op de rang van grote
mogendheid, altans op een vaste zetel in de Raad.
Men erkende hun aanspraken niet, met het gevoig,
dat Spanje en Brazilie als volkenbondslid bedank
ten, terwijl bijvoorbeeld Polen tevreden was met
het nieuwe instituut van de zo straks te noemen
half,vaste zetels. Spanje heeft zijn bedankbrief
weer ingetrokken en is dus volkenbondslid ge%
bleven, terwijl Brazilie door afloop van de hiero
onder op bladzijde 28 genoemde termijn, geen lid
meer is.
De andere leden van de Raad hebben een niet,
vaste zetel. Tot de eerste verkiezing namen vol,
gens het Pact de vertegenwoordigers van Belgie,
Brazilie, Griekenland en Spanje de vier beschiko
bare plaatsen in; daarna zou de Assemblee op tijdo
stippen te harer keuze telkens deze leden kiezen
(art. 4).
De eerste raadszitting in 1920 te Parijs, werd dus
met de acht genoemde leden gehouden. Later
kwamen er veranderingen in de samenstelling tenv
gevolge van verkiezingen door de Assemblee en
bovendien nog tengevolge van toepassing van
twee andere bepalingen van het Pact. Artikel 4
zegt namelik, dat, op initiatief van de Raad zelf
en onder goedkeuring van de meerderheid van de
Assemblee, aan nog andere, bepaald aan te wijzen,
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leden van de Bond een vaste zetel gegeven kan
worden en dat verder het aantal nietovaste zetels
op dezelfde manier vermeerderd kan worden. Van
vermindering spreekt het Pact niet uitdrukkelik
en het regelt ook niet de meerderheid, nodig voor
verkiezing. Deze laatste kwestie heeft de Assemo
Mee zelf opgelost, eerst alleen in de praktijk en
in 1923 door deze praktijk vast te leggen in het
Reglement van orde. Volstrekte, in bepaalde
gevallen betrekkelike, meerderheid van stemmen
werd daarbij voldoende verklaard.
Van de gelegenheid tot wijziging der samenstelo
ling van de Raad is verschillende keren gebruik
gemaakt door verkiezingen en vermeerdering van
het aantal vaste en nietovaste zetels. Toepassende
de bepaling, dat de Assemblee voor de nietovaste
zetels verkiezingen zou houden op tijdstippen te
harer keuze, hield men deze verkiezingen elk jaar.
Hoewel dus zo alle nietovaste zetels door anderen
bezet hadden kunnen warden, ging men in werkeo
likheid lang niet zo ver. In 1920 werd alleen China
aangewezen om Griekenlands plaats in te nemen
en in 1923 maakte China weer plaats voor Tsjechoo
Slowakije. Verder werd in 1922 het aantal nieto
vaste zetels uitgebreid tot zes en naast de oude
leden werden toen Zweden en Uruguay lid.
Daar volgens sommigen de bepaling van artikel
vier niet toeliet, dat er vaste regelen over de duur
van bezetting van niet/vaste raadzetels en een
rooster van aftreding werden gemaakt in het
Reglement van orde, nam men reeds in de Assemo
2
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blee van 1921 een amendement op artikel vier
aan, waarbij zulk een regeling werd toegelaten en
vergenoegde men zich ondertussen, totdat dit
amendement op de voorgeschreven mauler (art. 26)
kracht zou hebben gekregen, er mee om van Assem
blee tot Assemblee een wens door te geven, die
zekere regelen omtrent bedoelde onderwerpen
inhield, terwiji men in de praktijk gewoonlik de
zittende leden liet zitten. Het amendement trad
door tegenwerking van enkele leden pas in wer,
king eind Julie 1926.
Ter gelegenheid van de eerste, mislukte, poging,
in Maart 1926, om Duitsiand in de Bond op te
nemen, een poging, die op de hierboven vermelde
kwesties over de samensteliing van de Raad schip
breuk leed, vatte men het plan op om het niet
vaste deel geheel te reorganiseren. Een kommissie
werd benoemd, die een ontwerp maakte, dat met
kleine wijzigingen in de Assemblee van 1926 werd
aangenomen. Na de toepassing der nieuwe regeling,
de nu tot stand gekomen toelating van Duits,
land als volkenbondslid en zijn benoeming tot
vast raadslid, vergaderde hij onmiddellik in zijn
nieuwe samenstelling van: vijf vaste leden en
negen niet,vaste leden, die nu waren: Polen,
Roemenie, Chili, Nederland, China, Columbie,
Tsjecho:Slowakije, Belgie en Salvador.
De nieuwe regeling, ingelast in het Reglement
van orde, hield in, dat er voortaan negen niet
vaste leden zouden zijn, verkozen voor ongeveer
drie jaar (d.w.z. van de dag van verkiezing tot de
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dag van verkiezing in de derde daarop volgende
gewone Assemblee), met jaarlikse aftreding van
drie leden. De aftredenden zijn gedurende drie
jaar daarna niet herkiesbaar, tenzij bij hun aftreo
den of tijdens die drie jaar na hun aftreden —
door een afgevaardigde niet onaardig het purgao
torium, vagevuur, genoemd — de Assemblee met
tweederde der geldige stemmen, op voorstel van
de kandidaat zelf, hem herkiesbaar verklaart.
Met tweederde meerderheid kan bovendien de
Assemblee ten alien tijde een geheel nieuwe vero
kiezing houden voor alle nietovaste raadzetels, een
bevoegdheid, in volkenbondskringen schertsend
de guillotine genoemd. Volgens overgangsbepalin,
gen werden in 1926 de drie eerstgenoemde landen
voor drie, de drie volgende voor twee en de drie
laatste voor een jaar gekozen en werd Polen reeds
dadelik na drie jaar, op het ogenblik van aftreden,
herkiesbaar verklaard. In 1927 had dus de Raad
een lid, waaraan men wet eens de naam van half.
vast lid Beef t. In 1927 stelde Belgie, dat af moest

treden, zich ook kandidaat voor herkiesbaarver,
klaring. Het verkreeg echter niet de vereiste twee,
derde meerderheid en was dus bij de verkiezingen
uitgesloten. In de plaats van de drie aftredende
leden werden toen verkozen Canada, Cuba en
Finland.
In 1928 traders Nederland, China en Columbie
af. In hun plaats werden gekozen Spanje, Perzie
en Venezuela. Ten pleziere van Spanje besloot de
Assemblee nogmaals dezelfde uitzonderingsbepao
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ling, als in 1926 voor Polen, toe te passen en op
grond daarvan werd ook Spanje reeds dadelik
herkiesbaar verklaard tegen het tijdstip van zijn
aftreden, in 1931. China vroeg op de reglementaire
wijze herkiesbaarheid aan, maar het kon evenmin
als Belgie in 1927 de daarvoor benodigde tweeo
derde meerderheid der stemmen halen.
In 1922 was nog een wens uitgesproken, door
de Assemblee later telkens hernieuwd, om bij de
bezetting der raadzetels rekening te houden met
belangrijke aardrijkskundige verdelingen, grote
volkenfamilies, verschillende godsdiensten, beschao
vingstipen en bronnen van rijkdom, een „wens",
die rechtens zoveel en zo weinig betekent als al
zulke „wensen" en waaraan dan ook zeker niet
volledig is voldaan. Aileen worden in de praktijk,
zonder dat dit ergens staat voorgeschreven, drie
zetels aan landen van Zuido of MiddenoAmerika
gegeven.
Volgens het Pact houdt de Raad zitting, wano
neer hij het goedvindt, maar ten minste eons per
jaar, terwijl er in enkele artikelen van buiteno
gewone zittingen gesproken wordt, zoals wij reeds
zagen. Het Reglement van orde voor de Raad
werkt dit uit en onderscheidt: le. de in het Pact
genoemde buitengewone zittingen, die, zoals wij
ook zagen, volgens het Pact door de Sekretariso
Generaal zelfstandig worden bijeengeroepen (op
verzoek van een bondslid); 2e. andere buiteno
gewone zittingen (op verzoek van een bondslid
wel, of drie bondsieden, niet vertegenwoordigd in
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de Raad) bijeengeroepen door de Sekretaris%Gene%
raal vanwege de voorzitter van de Raad; 3e. de
gewone zittingen. Over deze heeft de Raad in 1923
een besluit genomen, inhoudende, dat hij in nor%
male gevallen vier keer per jaar zal vergaderen en
wel een keer tijdens de gewone Assemblee en
verder begin Maart, Julie en December. Deze zit%
tingen worden door de Sekretaris%Generaal van%
wege de voorzitter bijeengeroepen. Een Engels
voorstel, in 1927 ingediend, om minder gewone zit%
tingen te houden, is, na verschillende besprekingen
in de Raad, waarbij de meningen zeer uiteenliepen
(Nederland was er tegen) aangehouden op verzoek
van Engeland zelf tot September 1928, opdat de
Assemblee daarover ook zijn mening zou kunnen
te kennen geven; ook na deze Assemblee is deze
kwestie nog altijd hangende.
De zittingen worden volgens het Pact gehouden
daar, waar de zetel van de Bond is, of waar elders
de Raad goedvindt te vergaderen en het R. v. o.
laat dit, als de Raad zelf niet speciaal beslist, over
aan de voorzitter.
Voorzitter is men van het begin van een gewone
zitting tot het begin van de volgende gewone zit%
ting en wel. behoudens afwijkingen, beurtelings,
naar de alfabetiese volgorde der landen, die men
vertegenwoordigt. Men spreekt daarom meestal
van de tijdelike voorzitter van de Raad.
Na de eerste zitting in Parijs heeft men in 1920
verschillende plaatsen in de Ententelanden met een
zitting vereerd, maar daarna is Geneve meer en
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meer op de voorgrond gekomen als gewone plaats
van bijeenkomst. Ter wille van de propaganda
meent men wel een enkele zitting in een of andere
hoofdstad te moeten houden, maar finantiele rede,
nen en de neutrale sfeer van de Volkenbondstad
pleiten toch voor Geneve als de enige stad voor
gewone zittingen. Voor buitengewone zittingen,
die soms in haast moeten worden bijeengeroepen,
is een andere plaats vaak beter geschikt en in de
praktijk dan ook wel gekozen.
Taak.
De taak van de Raad is veelomvattend, in be,
ginsel haast onbeperkt. Dat blijkt uit het artikel
van het Pact, waar staat, dat de Raad zich kan
bemoeien met alle zaken, die binnen het terrein
van werkzaamheid van de Volkenbond vallen of
de vrede in de wereld raken (art. 4). Deze formule
dekt ook alle verrichtingen van de Raad, die in
het Pact niet in het bizonder genoemd worden,
maar hem worden opgedragen in andere delen
van het verdrag van Versailles of in andere
verdragen of ontwerp,verdragen. Zo kontroleert
hij volgens het verdrag van Versailles het bestuur
van het Saarbekken; speelt hij een rol bij benoe,
ming van scheidsrechters in verschillende gevallen,
voorzien bij de vredesverdragen en was hem door
het Protokol van Geneve (later te bespreken),
ware het in werking getreden, een uitgebreide
taak gegeven in verschillende gevallen.
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Naast deze algemene bevoegdheid nu van artikel
vier, geeft het Pact aan de Raad verschillende
speciale bevoegdheden, die het best in twee groe
pen te verdelen zijn: de politiek,juridiese en die
om te besturen, toezicht uit te oefenen en te orga
niseren.
Besturen, toezicht uitoefenen of organiseren doet
de Raad, wanneer hij de inrichting van het Besten
dig Sekretariaat goedkeurt (art. 6); wanneer hij
ontwapening voorbereidt met behulp van door
hemzelf gevormde kommissies van advies (art. 8
en 9); wanneer hij de oprichting van het Besten
dig Hof van internationale justitie voorbereidt
(art. 14); wanneer hij doet, wat hem wordt opge
dragen in dat artikel van het Pact, dat de man
daten regelt. Al deze onderwerpen komen later
nog ter sprake.
De juridies,politieke taak van de Raad, in het
Pact genoemd, wordt daar geregeld in het gewich
tige en veelbesproken stel artikelen elf tot en met
zeventien. Over de bizonderheden van dit stel
artikelen bestaat groot meningsverschil en ook
datgene, wat wij hier erover zeggen, geven wij
onder het uitdrukkelik voorbehoud, dat er andere
meningen bestaan; wie er dieper op wil ingaan,
raadplege uitvoeriger werken op dit gebied.
De artikelen onderscheiden drie soort gevallen:
1. er is een oorlog uitgebroken of een land dreigt
met oorlog (art. 11 al. 1.);
2. er dreigen verwikkelingen of er is ander onraad
(art. 11 al. 2);

24

De Volkenbond

3. een lid van de Bond heeft een geschil met een
ander lid of met een nietAid (art. 12).
Oorlog of bedreiging met oorlog.
In het eerste geval (dat zich voordeed in 1925
bij een kwestie tussen Griekenland en Bulgarije)
onverschillig of daarbij een lid van de Bond al of
niet rechtstreeks betrokken is, gaat dit volgens
het Pact de hele Bond aan en deze moet alles doen,
wat verstandig is en doelmatig om de vrede tussen
de volken te bewaren. Hoe de Raad dan in buitew
gewone zitting wordt bijeengeroepen door de
Sekretaris,Generaal, zagen wij reeds. In December
1928, toen er een oorlog dreigde tussen Bolivie en
Paraguay, was de Raad van Lugano voor zijn
gewone winterzitting al bijeen en kon hij, toen
de Sekretaris,Generaal hem door overlegging van
enige persberichten op de gebeurtenissen opmeric
zaam maakte, er onmiddellik toe overgaan, zich
met het geval te bemoeien. Hij begon deze bemoei
ingen door zijn voorzitter een telegram met ver%
maningen te laten zenden aan beide partijen.
Dreigende verwikkelingen of ander onraad.
In gewone zittingen meestal, maar desnoods in
buitengewone, als dit nodig bevonden wordt, wor%
den behandeld de gevallen van dreigende verwilc
kelingen of ander onraad, aangebracht door een
lid „als goed vriend" van zijn medeleden; de

kwestie tussen Zweden en Finland over de
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Aalandseilanden in 1920, is hiervan een voorbeeld;
ze werd aangebracht door Engeland. In beide
gevallen kan de Raad alleen bemiddelen, raad
geven; bindende beslissingen geven kan hij niet.
Geschillen.
Bij geschillen moet men twee gevallen ondero
scheiden en wel: ten eerste tussen Bondsleden en
ten tweede, tussen Bondsleden en nietoBondsleden
of tussen nietoBondsleden.
Tussen Bondsleden.
Betreft het een geschil tussen Bondsleden, dat
van dien aard is, dat het tot een breuk kan leiden,
dan zijn de partijen verplicht het of aan arbitrage
of internationale rechtspraak te onderwerpen Of
het aan de Raad voor te leggen, wanneer zij er
niet in slagen het door rechtstreekse onderhandeo
lingen onder elkaar te regelen. Slagen zij dus niet
er in het eens te worden onderling en komen zij
ook niet met de zaak voor scheidslieden of rech%
ters, hetzij omdat ze de zaak daarvoor niet geschikt
achten, hetzij omdat zij het over de scheidslieden
en wat daarmee samenhangt, niet eens kunnen
worden (waarover later), dan komt de zaak voor
de Raad, door een of beide partijen aangebracht
(art. 12). De Raad probeert ook weer eerst de zaak
te schikken. Lukt dit niet, dan gaat hij de zaak
beoordelen. Beroept een partij er zich op, dat de
zaak volgens het internationale recht alleen die
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partij aangaat, een zogenaamd interne aangelegeno
heid betreft, dan gaat de Raad eerst dat na. Is hij
het met de partij eens, dan stelt hij dit vast in een
rapport, zonder zich over de zaak verder uit te
laten. Vindt hij het echter geen interne, maar een
internationale aangelegenheid, dan onderzoekt hij
verder de zaak zelf en maakt een rapport openo
baar, waarin het geschil uiteengezet wordt en de
meest geschikte oplossing aangegeven wordt. Elk
Raadslid kan daarbij desnoods een afzonderlike
nota met zijn speciale opvatting openbaar maken.
Is dit rapport niet met algemene stemmen aano
genomen, dan blijft iedereen vrij te doen wat hij
wil; alleen mag niemand tot oorlogvoeren overo
gaan voor er drie maanden daarna verlopen zijn.
Is het rapport echter met algemene stemmen aano
genomen, waarbij de stemmen van partijen niet
meetellen, dan bindt het, echter alleen in zoverre,
dat geen der leden van de Bond oorlog mag gaan
voeren tegen de partij, die zich gedraagt naar de
aanwijzingen in het rapport; overigens blijft men
ook dan vrij (art. 15); zo'n rapport heeft dus niet
geheel dezelfde kracht als een uitspraak van recho
ters of scheidsrechters.
Bij alle vergaderingen van de Raad geldt de
bepaling van artikel vier, dat een staat, die bizono
der belang heeft bij een zaak, die behandeld
wordt, ook al heeft hij geen vertegenwoordiger als
lid van de Raad, toch voor dat geval een vertegeno
woordiger mede mag doen aanzitten met de
gewone rechten van een lid.
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Als niet alien Bondslid zijn.

Rijst er een geschil tussen bondsleden en niet,
bondsleden of tussen niet,bondsleden onderling,
dan trekt de Bond zich het geval ook aan. De niet,
bondsleden worden uitgenodigd om de verplich,
tingen van het bondslidmaatschap op zich te
nemen, voor zover het het geschil in kwestie be,
treft. Doen ze dit, dan wordt de zaak behandeld
alsof ze bondsleden waren, behoudens wijzigin,
gen, die uit aard der zaak nodig mochten zijn.
Staan bondsleden tegenover niet,bondsleden, en
weigeren de laatste de verplichtingen op zich te
nemen, dan onderzoekt de Raad de zaak wel en
geeft hij ook wel aanwijzingen over wat hij het
beste acht. Maar het Pact geeft voor dat geval
een veel minder nauwkeurige regeling van de taak
van de Raad dan bij een geschil tussen bondsleden
onderling. In elk geval blijft de Bond solidair in
die zin, dat in geval niet,bondsleden tot oorlog,
voeren tegen bondsleden over gaan, tegen de eerste
de straks te bespreken gemeenschappelike aktie
van de Bond gaat beginnen.
Staan alleen niet,bondsleden tegenover elkaar
en nemen zij Been van alien de verplichtingen van
het bondslidmaatschap op zich, dan onderzoekt de
Raad ook zoveel mogelik de zaak en doet hij wat
hij kan en nuttig oordeelt om de zaak weer in
orde te brengen (art. 17).
Is een geschil voor de Raad gebracht, dan kan
een partij of de Raad zelf ambtshalve dit geschil
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voor de Assemblee brengen, die dan de zaak
volgens dezelfde regelen, als de Raad, afdoet. In
dat geval staat met een unaniem rapport van de
Raad gelijk een rapport, aangenomen door de volo
strekte meerderheid van de Assemblee, waaronder
begrepen alle leden van de Raad.
Sankties.
Begint een land een oorlog in strijd met zijn vet.%
plichtingen volgens de besproken artikelen, dus
bijvoorbeeld tegen een eenstemmig aangenomen
rapport, of binnen drie maanden of zonder de
zaak eerst voor Raad, Assemblee, rechters of
scheidsrechters gebracht te hebben, dan wordt
aangenomen, dat hij daarmee een oorlogsdaad
tegen de hele Bond pleegt. Elk lid, dat zelf oor,
deelt, dat zulk een geval aanwezig is, is verplicht
tot het nemen van ekonomiese en finantiele maat%
regelen tegen de overtreder. Men is het er verder
niet over eens of dan in elk afzonderlik geval elk
land zelf mag beoordeelen of en in hoeverre het
verplicht is tot verlenen van militaire hulp.
Trouwens, - artikel zestien, waarin deze aan%
gelegenheden staan geregeld, is een der meest
onzekere artikels van het Pact en men is dan ook
al van het begin van het bestaan van de Bond of
bezig, meer vastheid te verkrijgen. Amendemen%
ten zijn aangenomen, maar nooit in werking getreo
den en men zoekt de oplossing nu voornamelik in
„uitwerking" of „aanvulling" van het artikel, in
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gedetailleerde regelingen naast het Pact, dus
zonder wijziging van dit Pact, met zijn moeilike
procedure. Het bekende Protokol van Geneve hield
dergelijke aanvullingen of uitwerkingen ook in.
Totnutoe is echter nog geen dezer pogingen geo
slaagd en blijft de onzekerheid voortbestaan.
Assemblée.

Het derde orgaan van de Volkenbond, hier to
bespreken, is de Assemblee en zijn samenstelling
wordt weer in een (art. 3), zijn taak in een paar
artikelen geregeld.
Samenstelling.

De Assemblee omvat de vertegenwoordigers
van alle leden van de Bond, in vergadering very
enigd. leder lid mag volgens het Pact drie vero
tegenwoordigers sturen, doch het R. v. 0. heeft
door de erkenning en uitgewerkte regeling van het
stelsel der plaatsvervangende vertegenwoordigers
de mogelikheid van een onbeperkt aantal afgevaaro
digden gegeven. In de praktijk stuurt men er vaak
zes, waarvan er drie plaatsvervangers zijn; deze
zes in verband met de geregelde verdeling van de
zaken over zes algemene kommissies voor voor.
onderzoek. Maar ook stuurt men er wel minder
of meer. Elke delegatie echter, klein of groot,
brengt maar een stem uit.
De Assemblee beslist over de toelating van
nieuwe leden van de Bond.
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Volgens het Pact (art. 1) kan lid worden iedere
staat, dominion of kolonie, die volledig zelfbestuur
heeft, als hij afdoende waarborgen geeft, dat hij
van plan is zijn internationale verplichtingen na
te komen en hij de regeling aanvaardt, die door
de Bond omtrent zijn wapening mocht worden
vastgesteld. Deze bepaling is zeer vaag en in de
praktijk heeft men een vaste vragenlijst opge,
steld, aan de hand waarvan de kandidaat door een
kommissie ondervraagd wordt en zo nodig tot het
afleggen van bepaalde beloften gedrongen.
Ten slotte wordt over toelating door de voile
vergadering beslist en het lidmaatschap wordt
verkregen als een meerderheid van tweederde er
voor is.
Op deze manier zijn in de loop der jaren veer,
tien nieuwe leden toegelaten en enkele kandida,
ten geweigerd, Onder die geweigerden was ook
het kleine staatje Liechtenstein en onder anderen
naar aanleiding daarvan heeft men in 1920 en 1921
gepoogd regelen op te stellen voor de manier van
meedoen aan de Bond door zulke miniatuurstaat,
jes. Men is echter niet tot overeenstemming
gekomen en in de praktijk is nog geen dier staatjes
toegelaten.
Een land kan uit de Bond treden, mits het ten
minste twee jaar tevoren zijn lidmaatschap heeft
opgezegd (art. 1); verder houdt het lidmaatschap
van een staat op, wanneer hij niet akkoord gaat
met een amendement op het Pact, dat in werking
treedt (art. 26) of doordat het lid bij raadsbesluit
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geroyeerd wordt wegens schending van het Pact
(art. 16). Op 1 Januarie 1927 is zo Costa:Rica krach,
tens zijn tegen die datum in December 1924 gedane
opzegging uit de Bond getreden, 1) terwijl 1 Julie
1928 Brazilie op dezelfde manier opgehouden heeft
lid te zijn. Op het ogenblik telt de Bond nog
54 leden.
Volgens het Pact houdt de Assemblee zitting op
vaste tijdstippen en verder naar omstandigheden
en wel in de plaats waar de Bond gevestigd is of
elke andere plaats, die wordt uitgekozen. Het
R. v. o. werkt dit uit en kent de gewone zitting,
die jaarliks van rechtswege op de eerste Maandag
van September begint in de plaats waar de zetel
van de Bond is en verder andere zittingen bijeen,
geroepen volgens besluit van een vorige Asset'',
blee, volgens besluit van de Raad of volgens de
wens van de meerderheid der leden, bij rondschrijo
y en geraadpleegd door de SekretarisoGeneraal op
verzoek van een of meer leden.
Totnutoe is de enige buitengewone zitting geo
weest die van Maart 1926, waarop men tevergeefs
trachtte het eens te worden over verschillende
kwesties die samenhingen met Duitslands toe,
lating als lid (de genoemde kwesties over vaste
raad.zetels!)
De bijeenroeping geschiedt door de Sekretariso
1) Na een briefwisseling tussen CostaoRica en de Raad is
het nu waarschijnlik, dat CostaoRica spoedig weer lid zal
worden.
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Generaal namens de tijdelike voorzitter van de
Raad. De tijdelike voorzitter opent ook de zit,
ting der Assemblee, tot zijzelf haar voorzitter
heeft gekozen om verder de zitting te leaden.
Taak.
De task van de Assemblee is in het Pact om,
schreven in de eerste plaats weer met dezelfde
algemene formule als die van de Raad (art. 3.)
Maar daarnaast bestaan weer andere speciale
bevoegdheden. Zo kiest ze volgens het Pact de
niet,vaste leden van de Raad (art. 4) en keurt ze
goed de raadsbesluiten, waarbij de samenstelling
van de Raad veranderd wordt (art. 4) en die
waarbij een nieuwe Sekretaris,Generaal wordt
benoemd (art. 6). Verder kan ze de leden ver%
zoeken verouderde verdragen of ongewenste inter,
nationale verhoudingen te wijzigen (art. 19) en
heeft ze tenslotte het recht amendementen op het
Pact aan te nemen. Deze amendementen worden
echter pas geldig, wanneer ze daarna zijn bekrach,
tigd door de volstrekte meerderheid der bonds,
leden, waaronder begrepen de raadsleden (art. 26).
Het Statuut van het Bestendig Hof van inter,
nationale justitie voegt daaraan nog toe het
recht om, samen met de Raad, de rechters te
benoemen en het aantal rechters uit te breiden.
En in de praktijk steunend op het R.v.o. heeft zich
nog een recht ontwikkeld, om de begroting van
de Bond vast te stellen, om de rekening en verant,
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woording goed te keuren en om kritiek te oefenen
op de verrichtingen van Raad en Sekretariaat. Op
deze laatste drie bevoegdheden komen wij nog
terug.
De Assemblee uit zijn wil of mening in verschill
lende vormen. De benoemingen van personen en
de goedkeuringen van raadsbesluiten, in het Pact
genoemd, hebben wij genoemd. Daarnaast heb :en
zich in de praktijk, gedeeltelik steunend op het
R.v.o., bepaalde vormen ontwikkeld en wel yams'
namelik: resoluties, moties, aanbevelingen, wen%
sen en mededelingen,aan%een,ander,orgaan van
het procesverbaal der vergadering. Over hun
rechtskracht en hun verschillen zullen wij niet
verder spreken, een gewoonterecht hierover is pas
in wording en uitdrukkelike bepalingen bestaan
er niet. Wel is er een artikel van het Pact (art. 5)
dat zegt, dat, behoudens uitdrukkelike bepaling
van het tegendeel in het Pact of in de vredesver%
dragen, beslissingen van Raad of Assemblee een,
stemmig genomen moeten worden, uitgezonderd
bij „kwesties van procedure". De gevallen waarin
bet Pact het tegendeel bepaalt zijn al besproken
of komen nog verderop ter sprake. Wij vermelden
hier alleen nog, dat de Reglementen van orde van
Raad en Assemblee de bepaling van het Pact met
een kleine wijziging herhalen en dat het R.v.o. van
de Assemblee als kwestie van procedure Le,
schouwt eke beslissing, krachtens dit R. v. o.
genomen, terwijl het zelf gewijzigd kan worden
oo door meerderheidsbesluit.
3
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Taak van de Bond of zijn leden in het algemeen.
Zoals wij zagen, wordt de taak van de Bond in
het Pact soms aangegeven in de vorm van opdracho
ten aan bepaalde organen. In andere gevallen
wordt hij echter aangegeven in de vorm van vero
plichtingen der leden of in nog andere vormen en
wij noemen nu al deze gevallen hier door elkaar.
Zo hebben de leden de verplichting bij te dragen
in de kosten van de Bond, in de verhouding door
de Assemblee vast te stellen (art. 6). Verder moeo
ten zij medewerken op de daarvoor voorgeschreo
yen manier aan de ontwapening (art. 8), die
verderop besproken zal worden en moeten zij
elkaars grondgebied en onafhankelikheid ontzien
en he1pen verdedigen volgens artikel 10. Dit artikel
is veelbesproken en zijn betekenis staat vo!strekt
niet vast, ook niet sinds de Assemblee van 1923
er een wort van officie!e uitlegging van gaf, die
echter niet met a1gemene stemmen werd aangeo
nomen. Ondertussen is het artikel voor de Vero
enigde Staten van Amerika, op grond van een
bepaalde uitlegging, een der grote bezwaren voor
toetreding tot de Bond geweest. De verplichtingen
van de leden, om de vrede te bewaren, zijn reeds
uitvoerig Eesproken (art. 11-17). Zij moeten
verder hun verdragen laten registreren (art. 18)
en mogen geen verdragen sluiten in strijd met het
Pact.
Tussen Bondsleden bestaande verplichtingen, in
strijd met het Pact, vervallen van rechtswege en
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de leden moeten tegenover nietobondsleden zo
gauw mogelik van dergelijke bestaande verplich,
tingen zien vrij te komen (art. 20).
Tenslotte is de Bond belast met sociaal en hums,
nitair werk. In het Pact wordt hierbij ten eerste
gesproken over de internationale regeling van de
arbeid (art. 23) dit zullen wij hieronder bij het
Internationale Arbeidsbureau behandelen. Verder
worden in artikel drie en twintig genoemd: de
zorg voor en het toezicht op de regeling betref,
fende de handel in vrouwen en kinderen, het
opiumvraagstuk en de handel in wapenen en
munitie. Ook wordt daar gesproken van de vero
plichting om de inlanders in hun bezittingen goed
te behand.elen, om mede te werken tot de bevor%
dering van de verkeersvrijheid en om ziekten te
helpen bestrijden.
In artikel vier en twintig wordt dan nog algeo
meen de mogelikheid gegeven om al de in de
wereld verspreid.e internationale instellingen voor
sociale, humanitaire of administratieve zaken bij
de Pond te centraliseren. Totnutoe zijn slechts
enkele, minder I ekende instellingen zo bij de Bond
gekomen; de belangrijke Unies, bijvoorbeeld de
Postun'e en de Telegraafunie, zijn nog zelfstandig
gebleven,
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VERDERE ORGANISATIE EN GEDANE
ARBEID.

N

de hoofdorganen en hun taak besproken
uzijn,
is het, geloven wij, het beste om de

verdere organen te bespreken samen met
de gedane arbeid, omdat de Bond ze voor het
grootste deel al arbeidend heeft gevormd.
Toen op 10 Januarie 1920 de Volkenbond zijn
bestaan begon, wachtte er al dadelik werk, want
verschillende bepalingen uit de vredesverdragen
en daarmede samenhangende verdragen, moesten
worden uitgevoerd door of met medewerking van
Volkenbondsorganen. Zo was het eerste punt der
agenda van de eerste raadszitting de benoeming
van drie leden der grensregelingskommissie voor
het Saarbekken en waren reeds op de tweede
zitting in Februarie de benoeming van de bestuurs,
kommissie voor die landstreek en van een Hoge
Kommissaris voor Dantzig aan de orde. Eupen en
Malmedy moesten op grond van de door de Bel,
giese regering gehouden volksstemming aan dat
land of Duitsland worden toegewezen en de
behandeling van de zogenaamde minderheden in
verschillende landen moest worden gekontroleerd.
Waren enkele van de bovengenoemde, en van de
vele hier niet genoemde opdrachten zonder veel
moeite in een vergadering uit te voeren, andere,
zoals het toezicht op het Saarbekken, op Dantzig
en op de minderheden, waren van langere duur en
vereisten dus duurzame organisatie. En niet alleen
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deze werkzaamheden; de hele werkkring van de
Bond verlangde meer uitgewerkte regelingen, dan
het Pact en de andere verdragsartikelen gaven.
Amendementen.

Zo begon men dan aan het organiseren. En al
spoedig bleek, dat voor men veilig kon gaan vender
bouwen, eerst de grondslag van alles, het Pact ver,
beterd en aangevuld moest worden. In 1920 was
men nog huiverig, om iets te veranderen, maar op
de Assemblee van 1921 ging men met voile kracht
aan het werk en slaagde men er in voor een stet
amendementen eenstemmigheid te verkrijgen, die,
zorgvuldig voorbereid door een aparte kommissie,
soms nog extra bijgestaan door juristen, het Pact
heel wat steviger en bruikbaarder zouden maken,
als ze door de nodige bekrachtigingen eenmaal in
werking zouden treden. Maar door tegenstand van
enkele staten zijn nog lang niet al deze amende,
menten in werking getreden.
Reglementen van orde.

Een belangrijk ding voor de goede gang van zaken
was ook, het maken van de Reglementen van orde
van Assemblee en Raad. Wij noemden ze reeds
vroeger en verwerkten ook reeds het konstitutio,
nele recht, dat ze bevatten; maar enkele zinnen
moeten hier toch nog gewijd worden aan de rege,
ling der vergaderingen, die ze geven.
Krachtens het R. v. o. heeft de Assemblee bij
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haar bijeenkomst een leiddraad voor haar werk in
een agenda, tijdig opgesteld en bevattend: ten
eerste vaste punten, zoals de bespreking van het
rapport van Raad en Sekretariaat, begroting en
rekening en verantwoording; dan ten tweede de
door een vroegere Assemblee, de Raad of bonds,
leden tijdig daarop geplaatste punten. Maar nog
tijdens de Assemblee kunnen er nieuwe punten op
komen, die dan echter eerst een Agendaokommiso
sie, door de Assemblee uit haar midden gekozen,
voor praeadvies over al of nietoplaatsing op de
agenda, moeten passeren. De voorzitter van deze
agendaokommissie vormt met de voorzitter van de
Assemblee en de twaalf viceovoorzitters het
Bureau der Assemblee. Dat de voorzitter van de
Assemblee door haar uit haar midden gekozen
wordt, zagen wij reeds. De Assemblee verkiest op
dezelfde manier ook zes van de viceovoorzitters.
De andere zes zijn het in hun hoedanigheid van
voorzitters der zes Assembleeokommissies, door
die kommissies zelf gekozen. Deze Assemblee
kommissies dienen voor het volgens het R.v.o, vero
plichte vooronderzoek der verschillende ondero
werpen. In de praktijk heeft men vanaf 1921 steeds
hetzelfde aantal kommissies ingesteld, en wel: de
eerste voor konstitutionele en juridiese zaken; de
tweede voor de (straks to bespreken) techniese
organisaties; de derde voor ontwapening en daaro
mee samenhangende zaken; de vierde voor de
finantien van de bond; de vijfde voor de humani
taire en sociale aangelegenheden; de zesde voor
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politieke zaken. In elk dezer kommissies mag vol,
gens het R.v.o. een vertegenwoordiger van ieder
bondslid zitten; in de praktijk zitten er wel eens
meer van een bepaald land. Deze kommissies ver,
gaderen in het openbaar, al kunnen ze tot het
tegendeel besluiten, en daarheen is het zwaarte,
punt van de Assemblee verplaatst. De voile ver,
gaderingen van de Assemblee vergenoegen er zich
vaak mee de rapporten te laten voorlezen door
de rapporteur over het desbetreffende onderwerp
namens de kommissie, waarin het behandeld werd;
soms komen er dan nog enkele redevoeringen over,
voor de Assemblee bij eindstemming beslist.
Belangrijker echter zijn vaak de voile vergade,
ringen in het begin van een Assemblee, als de
algemene beschouwingen over het meergenoemde
rapport van Raad en Sekretariaat de verschillende
afgevaardigden gelegenheid geven hun grote
grieven en vurige wensen uit te spreken.
Deze algemene beschouwingen hebben soms
zelfs wel de richting aangegeven waarin een hele
Assemblee zich bewoog. Zo dienden in 1924 Mac
Donald en Herriot bij de algemene beschouwingen
hun gezamelike resolutie in, die de grondslag werd
voor het op die Assemblee tot stand gekomen
Protokol van Geneve, terwijl in 1927 Beelaerts van
Blokland ook weer bij die beschouwingen zijn
redevoering hield en resolutie indiende, die de
vastgelopen besprekingen van de ontwapening en
wat daarmee samenhangt, weer op gang brachten.
Alle voile vergaderingen van de Assemblee zijn
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openbaar, tenzij zij tot het tegendeel besluit, wat
nog nooit is voorgekomen.
Ook het R. v. o. van de Raad, dat overigens veel
minder uitvoerig is dan dat van de Assemblee,
kent de openbaarheid der vergaderingen. Maar het
maakt onderscheid tussen de voorlopige beraad,
slagingen, die niet openbaar zijn en de definitieve
behandeling en stemming, die openbaar zijn, tenzij
het persoonlike kwesties betreft of de Raad anders
besluit. In de praktijk heeft de Raad wel niet al
te vaak besloten om een onderwerp in het geheel
niet in een openbare vergadering te brengen,

maar heeft hij daarentegen wel het zwaartepunt
naar de „voorlopige beraadslagingen" verplaatst,
zodat de openbare vergaderingen vaak alleen
dienen om van te voren geheel in elkaar gezette
redes te houden en beslissingen te boeken. Een
enkele keer echter verlevendigt een niet,ingestu,
deerd debat deze openbare vergaderingen. Werkt
de Assemblee steeds met vooronderzoek in kom,
missies, de Raad heeft voor elke zaak een lid als
vooronderzoeker of rapporteur, soms komitees uit
zijn midden. In de praktijk heeft men voor geregeld
voorkomende zaken vaste rapporteurs, dat wil
zeggen, dat de wisselende vertegenwoordigers van
steeds hetzelfde land in de Raad het vooronder,
zoek doen en rapport uitbrengen.
De belangrijkste onderdelen van de inrichting
van de Bond zijn verder wel het Bestendige
Hof van internationale justitie in den Haag en de
Internationale Arbeidsorganisatie. Zij staan echter
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beide zeer onafhankelik tegenover de andere orga,
nen van de Bond en wij kunnen ze dus beter later
een aparte behandeling geven.

Mandaten.
De inrichting van het mandatenstelsel verdient
dan echter het eerst onze belangstelling. Mandaato
landen zijn kolonien en gebieden die door de
oorlog niet meer staan onder het gezag van die
landen, waaronder ze vroeger stonden en die nog
niet ontwikkeld genoeg zijn om geheel op eigen
benen te staan in de hedendaagse wereld. Zo
ongeveer drukt zich artikel tweeentwintig uit.
Maar in de volgende alinea's van dat artikel woro
den dan speciaal alleen gebieden genoemd, die
vroeger kolonien van Duitsland of delen van het
Turkse rijk waren. Volgens dit artikel nu behoren
zulke landen onder „voogdij" te staan van ontwik
kelde volken, die deze voogdij dan uitoefenen als
„mandatarissen" vanwege de Volkenbond.
Er zijn drieerlei mandaatlanden, onderscheiden
naar de graad van ontwikkeling, door de bevolking
bereikt. De eerste soort, in de praktijk mandaato
landen A genoemd, met de hoogstontwikkelde
bevolking, worden voorlopig als onafhankelik
erkend met de beperking alleen, dat zij zich in
bestuurszaken moeten laten raden en helpen door
de mandataris, waartoe moet aangewezen worden
bij voorkeur het land van hun keuze. Tot deze
mandaatlanden behoren bijvoorbeeld Irak met
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Engeland en Syria met Frankrijk als mandataris.
De tweede soort, soort B, worden als minder
ontwikkeld beschouwd en de mandataris moet het
bestuur daarvan op zich nemen, maar is daarbij
aan bepaalde regels en beginselen gebonden. Zo
moet hij de gewetens, en godsdienstvrijheid eer,
biedigen, slavenhandel, wapenhandel en handel in
sterke drank verhinderen en mag hij geen militaire
steunpunten aanleggen, anders dan voor hand,
having van orde en verdediging van het mandaat,
gebied zelf. Tot deze mandaten behoren die over
verschillende delen van Centraal,Afrika met Enge,
land, Frankrijk en Belgie als mandatarissen.
Zuid%Westafrika met de Zuidafrikaanse Unie
en enkele eilanden in de Stille Zuidzee met Japan,
Australia Nieuw,Zeeland of Engeland als manda%
taris, behoren tot groep C. Omdat ze zo dun%
bevolkt zijn, zo klein zijn en zo ver van de middel%
punten der beschaving liggen of zo viak tegen het
grondgebied van hun mandatarissen aanliggen,
kunnen deze landen het best bestuurd worden vol,
gens de wetten van de mandataris zelf, zegt het
Pact, alleen weer met dezelfde beperkingen als bij
groep B genoemd werden.
Bij de 13,mandaten staat verder in het Pact het
beginsel, dat alle bondsieden, de mandataris zelf
inbegrepen, op gelijke voet moeten behandeld wor,
den wat betreft bijvoorbeeld het drijven van han,
del, betalen van invoerrechten, vestigen van onder,
nemingen en dergelijke dingen. Bij de C,mandaten
is dit niet herhaald en evenmin bij de A,mandaten.
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Bij deze A,mandaten is het beginsel echter opge,
nomen in de afzonderlike regelingen van de ver,
schillende mandaatlanden.
Wie die regelingen moeten maken; wie de man,
datarissen aanstelt, of deze afzetbaar zijn en zo ja,
door wie; wie landen tot mandaatlanden maakt,
daarover bestaat geen eenstemmige mening. Voor
nauwkeuriger kennis daaromtrent raadplege men
de grotere werken.
Vo:gens het Pact zijn nog alleen gewezen kolo,
nien van Duitsland en delen van het Turkse rijk
tot mandaatlanden gemaakt en zijn de mandataris,
sen aangewezen niet door de Volkenbond; manda,
taxis zijn alleen overwinnaars in de wereldoorlog
geworden. De verhouding van elk mandaatland
tot zijn mandataris is door die mandataris, meestal
eenzijdig, soms (Engeland en Irak) in de vorm van
een verdrag geregeld; de zo opgestelde regels wor,
den aan de Raad ter goedkeuring voorgelegd. De
Raad is dan ook volgens het Pact de autoriteit, aan
wie elke mandataris een raport moet uitbrengen
over elk van zijn mandaatlanden.
Het mandaatstelsel is, hoe eenzijdig het dan ook
nog is toegepast, toch reeds een grote vooruitgang
tegenover de oorspronkelike plannen van de over,
winnaars om de buit door annexatie eenvoudig to
verdelen, plannen die weer Wilson deed schip,
breuk lijden. Hoewel speciaal bij de C,mandaten
het verschil met annexatie klein wordt, blijven er
ook daar nog altijd verschillen bestaan en die ver,
schillen zijn bij de A, en B,mandaten van beslis,
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sende betekenis. Er is zo dan ook een begin
gemaakt met oplossing van het koloniale wereld,
vraagstuk; men zou de mandaatlanden in zekere
zin wereldkolonien kunnen noemen en de moge,
likheid bestaat, en is voor de A,mandaatlanden
zelfs uitdrukkelik opengelaten, om geleidelik onder
de voogdij uit te komen.
In verband met dit alles is het van groot belang,
hoe de vaste kommissie is samengesteld, die vol.,
gens het Pact de Raad moet adviseren in mans
daataangelegenheden. De Volkenbond heeft dit
dan ook begrepen en zo is deze kommissie samen,
gesteld uit leden van verschillende nationaliteit,
die in geen direkte betrekking tot hun respektie%
velike regeringen mogen staan. Wel zitten er leden
in uit de mandataris%landen, maar de meerderheid
moet uit andere landen komen en in 1927 is er ook
een Duitser in benoemd. In de praktijk heeft deze
kommissie dan ook haar zelfstandigheid tegenover
de mandatarissen volkomen weten te handhaven,
al gelukte het haar als adviserend lichaam niet
steeds, haar meningen tot gelding te laten komen
in de beslissingen van de Raad, in welk politiek
kollege immers ook verschillende van de tegen,
woordige mandatarissen zitten.

Techniese organisaties.
Belangrijk voor de verdere inrichting van de Bond
zijn ook de zogenaamde techniese organisaties.
Voor bepaalde belangrijke onderwerpen zijn mecha,
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nismen in het leven geroepen, die in hun inrich,
ting reprodukties zijn van de Bond zelf. Ze hebben
namelik allemaal een kommissie of samenstel van
kommissies, de parallel van de Raad; internatio,
hale konferenties, als parallel van de Assemblee:
een sekretariaat, te vergelijken met het Bestendig
Sekretariaat. Aileen moet men de vergelijking niet
te ver trachten door te voeren. Zo bestaat eigenlik
het sekretariaat van zo'n techniese organisatie uit
de korresponderende afdeling van het Bestendig
Sekretariaat en is de samenstelling van de kom,
missies niet noodzakelik gelijk aan die van de
Raad. Ben gemeenschappelik kenmerk van deze
organisaties is nog, dat zij alle in meer of mindere
mate autonoom zijn, onafhankelik van Raad of
Assemblee. Het meest onafhankelik is de Inter%
nationale organisatie van de arbeid, die wij, zoals
gezegd is, later apart zullen behandelen, maar die
sistematies ook tot de techniese organisaties be%
hoort.
De verkeersorganisatie is van deze wel de
meest autonome, want de leidende kommissie, de
verkeerskommissie, bestaat wel gedeeltelik uit
leden, aangewezen door de Staten, die een vaste
zetel in de Raad hebben, maar verder uit leden, die
de Verkeerskonferentie heeft benoemd. Het dooro
lopend technies werk wordt verwerkt door de vero
keersafdeling van het sekretariaat van de Volkeno
bond.
Verder de finantieeloekonomiese organisatie;
eigenlik zijn dit twee aparte organisaties, die niet
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heel veel gemeenschappeliks meer hebben, nu
de president van de gekombineerde finantieleo en
ekonomiese kommissies, welke voorzitter tegeno
over de voorzitters dier twee kommissies, feitelik
nog slechts een ereovoorzitter was, n.l. de Zwitser
Ador, gestorven is en men geen opvolger benoemd
heeft. Elk deel heeft dan ook zijn eigen konferen,
ties en het doorlopend technies werk wordt gedaan
door respsktievelik de finantiele en de ekonomiese
afdeling van het Volkenbondsekretariaat, welke
afdelingen echter dezelfde direkteur hebben.
De finantiele kommissie wordt benoemd door de
Raad uit hoge finantiele regeringsambtenaren, die
echter als leden der kommissie niet hun regeringen
vertegenwcordigen; verder uit personen uit de
bankierswereld.
De ekonomiese kommissie wordt eveneens door
de Raad benoemd, ook weer uit hoge ekonomiese
re.geringsoambtenaren; verder uit bekende ekcnoo
misten en ekonomiese 'eiders van partikuliere
instellingen, die ezhter ook weer niet hun regerino
gen of instellingen vertegenwcordigen in de komo
missie.1) Naast deze kommissie is door de Assemo
blee van 1927 een nieuwe kommissie ter vorming
aan de Raad voorgedragen en door deze gevormd,
in welke kommissie zitten, behalve enkele leden
der ekonomiese kommissie, vertegenwoordigers
van handel, industrie, landbouw, enz., aangewezen
1) In de praktijk gedragen deze zich echter meer als veto
tegenwoordigers van hun land, dan de leden der finantiele
kommissie.
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door de Volkenbondsraad en verder drie arbei
dersvertegenwoordigers, gekozen door de Raad
van beheer van het Internationaal Arbeidsbureau.
Deze kommissie heeft in het biezonder tot taak,
het oog te houden op het in praktijk brengen van
de resoluties, aangenomen op de grote ekonomiese
konferentie van 1927. Zij wordt genoemd de Raad,
gevende ekonomiese kommissie.
Bij de hygieniese organisatie is het schema het
minst zuiver toegepast, omdat hier de noodzakelikl
heid van samenwerking met een reeds bestaande
internationale organisatie te Parijs wijzigingen
bracht. Toch heeft het Bestendig Sekretariaat ook
een afdeling voor hygiene en werkt de Volkenl
bond aan de benoeming der leidende kommissie
mee.
De kommissies der techniese organisaties hebben
in het algemeen de leiding van de interne aange,
legenheden dier organisaties, soms aan de hand
van besluiten van de konferenties, maar dienen
verder als adviseurs van de Raad, die de centrale
leiding en de koordinatie van de werkzaamheden
met het andere volkenbondswerk tot taak heeft.
Andere kommissies.
Als raadgevers van de Raad dienen ook andere
kommissies, soms ingesteld krachtens het Pact,
soms alleen omdat de praktijk ze nodig maakte.
Voor de internationale intellektuele samenwerl
king bestaat een kommissie, door de Raad be.
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noemd uit vooraanstaande mannelike en vrouwe%
like personen op intellektueel gebied van verschil,
lende nationaliteit. Behalve raadgever voor de
Raad is deze kommissie ook nog leider van het tot
de Volkenbond behorende, maar door de Franse
regering aangebodene en bekostigde Internationale
instituut voor intellektuele samenwerking te Parijs.
Op de leiding van een dergelijk instituut te
Rome, het internationaal instituut voor de unifikatie
van het privaatrecht, bekostigd door de Italiaanse
regering, koncentreert zich de werkzaamheid van
de Beheersraad van dit instituut, benoemd door
de Raad van beheer van dit instituut, benoemd
door de Raad uit personen van verschillende natio
naliteit, waarbij de voorzitter steeds een Italiaan
moet zijn.
Diet verbonden met zo'n instituut zijn de overige
vaste raadgevende kommissies. Wij noemden reeds
de mandatenkommissie, door het Pact geeist. Ook
op een artikel van het Pact (art. 9) berust de instel,
ling van de vaste raadgevende kommissie voor
militaire zaken, die, behalve bij andere militaire
aangelegenheden, ook een rol speelt bij de ontr.
wapeningsaktie van de Volkenbond. Zij is samen,
gesteld uit militaire vertegenwoordigers van de
landen, die lid van de Raad zijn, terwijl een land,
werk een zaak, die behandeld wordt, aangaat, door
de Raad kan worsen uitgenodigd ook tijdelik zijn
militaire vertegenwoordigers te laten meedoen.
Voor de internationale bestrijding van het mis
bruik van opium en andere schadelike produkten,
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is ingesteld de opiumkommissies, bestaande uit
vertegenwoordigers van de meeste opiumvero
bouwende 1) en obewerkende landen en van Italie
als grote mogendheid en verbruikend land, met
daarnaast enkele partikuliere opiumospecialisten.
Bovendien zit er nog als nietoofficieel waarnemer
een vertegenwoordiger van de Verenigde Staten in.
Op grond van de Geneefse opiumkonventie van
1925 is door de Raad in 1928 een achttal personen
aangewezen, die een kommissie vormen, gewoonlik
aangeduid met de Engelse naam „Central Board".
Dit is een min of meer onafhankelike kommissie,
die tot taak heeft de handel in die produkten,
welke door de opiumkonventie in zekere mate aan
banden is gelegd, to kontroleren.
De raadgevende kommissie voor bescherming
van kinderen en jeugdige personen, is gesplitst in
twee kommissies: de kommissie voor bestrijding
van de vrouwenhandel en de kommissie voor kin.
derbescherming. Naast de leden, benoemd door
de staten, welke daartoe door de Raad zijn aano
gezocht, zitten er bijzitters in, die benoemd worn
den door belangrijke filantropiese instellingen.
Ook hier is er weer een vertegenwoordiger van de
Verenigde Staten, ditmaal als lid met raadgevende
stem.
Op aanbeveling van de konferentie, die zich in
het najaar van 1928 bezighield met de kwestie der
dubbele belasting, is tans door de Raad een komo
1)

We spreken kortheidshalve alleen van „opium".

4
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missie ingesteld, die deze kwestie voortdurend zal
blijven bestuderen.
Door de uitbreiding van de taak van de Volken,
bond tengevolge van zijn verdere organisatie, wer
den de uitgaven van het „Sekretariaat", later door
Pactswijziging terecht genoemd de uitgaven van
de Bond, groter en werd het beheer moeiliker.
Men ging toen ook dit beheer beter organiseren.
Er wordt nu een begroting opgemaakt, geldend
voor een kalenderjaar en bestaande uit drie delen,
onderscheidenlik betreffend de Volkenbond in
engere zin, het Internationale Arbeidsbureau en
het Hof. De begrooting wordt opgemaakt door
die instellingen zelf en passeert dan de Raad, die
kan wijzigen, maar sinds enkele jaren zonder enig
kommentaar haar doorzendt naar de Assemblee,
waarvoor ze tijdig aan de regeringen wordt mede
gedeeld. Voor ze de Raad bereikt, is ze bovendien
door de kontrOle,kommissie onderzocht; deze
kommissie, het leidende finantiele orgaan van de
Bond, bestaat uit vijf door de Raad benoemde
leden, waarvan ten minste een lid finantieel des,
kundige moet zijn. Vroeger werd zij door de Raad
benoemd, sinds 1928 volgens een besluit van de
Assemblee, door deze zelf. Zij voegt bij de begro,
ting een rapport. Dezelf de kommissie houdt ook
toezicht op de uitgaven, hier bijgestaan door een
aparte, deskundige, onafhankelike verifikateur en
beide organen onderzoeken ook de jaarlikse reke,
ning en verantwoording voor ze in de Assemblee
ter definitieve goedkeuring komt. Deze regeling is
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voornamelik omschreven in het finantieel regleo
ment. De munteenheid, waarmede gewerkt wordt,
is de goudfrank of de Zwitserse frank en de begroo
ting bedroeg voor 1929: 28.026.280 Zwitserse frano
ken. Deze som wordt omgeslagen over de leden
van de Volkenbond in een verhouding, zoals ze
door de Assemblee wordt vastgesteld. De Assemo
bike doet dit op voorstel van een kommissie voor
de omslag der kosten, voor een aantal jaren door
de Raad benoemd.
Verschillende speciale kommissies en kommiso
sariaten komen vanzelf bij de bespreking der vero
dere verrichtingen ter sprake, waar wij nu toe
overgaan. In de ruim zeven jaren van zijn bestaan
heeft de Bond veel werk verricht.
Ten eerste op het gebied der internationale
samenwerking; verschillende internationale konfeo
renties werden gehouden, of geheel door de orgao
nen van de Bond georganiseerd of tenminste onder
zijn bescherming en met zijn medewerking. De
voornaamste, hier te noemen, zijn: de finantiele
konferentie van 1920 te Brussel; de drie verkeers%
konferenties, die gehouden werden, respektievelik
in 1921 te Barcelona en in 1923 en 1927 te Geneve;
verder de opiumkonferentie in 1924-1925, de
wapenhandelokonferentie in 1925, de ekonomiese
konferentie in 1927 en de konferentie voor de afo
schaffing van de beperkingen en verboden van inen uitvoer in 1927 en 1928; alle te Geneve ge,
houden.
Ten tweede de hulp aan oorlogslachtoffers.
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Hiervoor stelde de Bond een hoge kommissaris
aan, de bekende Noor Nansen, die met zijn staf,
in samenwerking met de Raad en allerlei organisao
ties er in slaagde, honderdduizenden van krijgs
gevangenen, voornamelik uit Siberie, weer thuis te
brengen en zich daarna met Russiese, Griekse en
Armeniese uitgewekenen en gedeporteerden bezig
hield.
De Griekse uitgewekenen uit Smyrna, die naar
Griekenland kwamen, maakten het voor de Griekse
regering ook nodig finantiele steun te vragen voor
de vestiging van al die uitgewekenen. ook hier
hielp de Volkenbond door zijn steun te verlenen
bij het voorbereiden van een internationale lening,
terwij1 ook in het in Griekenland daarvoor be
staande bureau enkele leden door de Volkenbond
zijn benoemd. Reeds eerder, bij de finantiele wedero
opbouw van Oostenrijk, had hij aan zulk een lening
geholpen en ook voor Hongarije kwam zulk een
lening tot stand. De Bond volgde bij die leningen
een bepaalde gedragslijn. Zijn finantiele organen
bereidden voor en kontroleerden dan ook meestal
de wijze, waarop de geleende gelden werden be
steed, daarin nog vaak bijgestaan door een aparte
kommissaris. Na de genoemde drie landen kwam
nog Esthland en Bulgarije de hulp van de Bond
inroepen op finantieel gebied en de reeks schijnt
nog niet geeindigd te zijn.
Wij zijn met deze finantiele maatregelen al niet
meer geheel op zuiver filantropies terrein (bv. de
Oostenrijkse wederopbouw berustte in zeer sterke
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mate op politieke motieven); met het geregelde
toezicht op en het telkens ingrijpen in zaken van
het Saarbekken en van Dantzig zijn we al een eind
in de politieke sfeer, al spelen ekonomiese vraag,
stukken bijvoorbeeld hier ook een rol.
Politieke kwesties.
Geven dus ook de bemoefingen met het Saar,
bekken en met Dantzig, waar de Raad onderschei,
denlik een Bestuurskommissie en een Hoge Isom'
missaris heeft te benoemen en bij beide een soort
oppertoezicht heeft, al veel politiek werk, zuiver
politiek is de oplossing van allerlei kwesties tussen
allerlei landen, op verschillende manier voor de
Raad gebracht. Het zou te veel ruimte vergen al
deze kwesties te bespreken; wij zullen slechts een
paar belangrijke aanroeren.
Het eerste geval was het reeds genoemde
Zweeds,Finse geschil over de Aalands,eilanden.
Al heel gauw kreeg de Raad toen te maken met
de Pools,Litause ruzie over Wilna en andere
dingen en hij moest zich er uit den treure mee
bezighouden, totdat in de raadzitting van Decem,
ber 1927 de beide landen, die al die tijd in een soort
feitelike oorlogstoestand leef den, zich voorlopig
verzoenden op voorwaarden door de Raad aan,
genomen en onder auspicièn van de Raad aan
direkte onderhandelingen begonnen. Deze onder,
handelingen hadden totnutoe geen noemenswaar,
dig resultaat en de Raad besloot in zijn December,
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zitting van 1928 tot een meer rechtstreeks ingrijpen
door het uitzenden van eigen deskundigen, die aan
de Raad rapport zullen uitbrengen over de mastregelen, die genomen kunnen worden om aan de
al acht jaar bestaande abnormale toestand aan de
grens tussen de beide landen een einde te maken.
Beide partijen erkenden toen, dat de tussenkomst
van de Raad het oorlogsgevaar in het najaar 1927
had weggenomen.
In een geschil tussen Italie en Griekenland,
waarbij het eerste land al begonnen was Korfoe te
bombarderen, hielp de Raad mee een schikking tot
stand te brengen. In 1925, in het hierboven ge
noemde Grieks43ulgaars geschil, waar ook reeds
gevochten werd en waar een formele oorlog dreigde
los te barsten, wist de Volkenbond, eerst door een
krachtig telegram van de tijdelike voorzitter van
de Raad en vlak daarna door besprekingen in een
buitengewone raadzitting, waar besloten werd
enkele militairen als deskundigen van de Raad naar
het terrein der vijandelikheden te zenden, verdere
vijandelikheden te voorkomen, terwijl de Raad ook
verdere maatregelen trof.
In een grenskwestie tussen Engeland en zijn
mandaatland Irak aan de ene en Turkije aan de
andere zijde, werd na een onderzoek ter plaatse
door een kommissie vanwege de Raad en na enkele
zittingen door de Raad beslist.
Tussen Roemenie en Hongarije is al jaren een
kwestie hangende over onteigening van land in
Zevenburgen, waarbij belangrijke vraagstukken
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van arbitrage ter sprake komen en waarbij de
Raad er nog niet in slaagde de partijen tot elkaar
te brengen. Op dit oogenblik zijn er weer rechto
streekse onderhandelingen tussen partijen aan de
gang.
Over het geschil tussen Bolivie en Paraguay in
December 1928 maakten wij reeds enige opmerkino
gen op bladzijde tweeentwintig.
Minderheden.
Een belangrijke groep van verwikkelingen die,
sums in de vorm van een geschil, de Raad bezig%
houden, vormen de minderhedenkwesties. Minder%
heden zijn groepen van personen in een bepaalde
staat, die in ras, godsdienst of taal verschillen van
d.c meerderheid in die staat. Daar, tengevolge van
de gebiedsveranderingen, na de wereldoorlog zulke
minderheden veelvuldig voorkomen, is er toen een
stel verdragen gesloten tussen verschillende lano
den, waarbij de rechten van die minderheden
omschreven zijn en de handhaving van die rech'
ten aan de Volkenbond, in het bizonder aan de
Raad, is opgedragen. In een stel resoluties van
Raad en Assemblee is langzamerhand voor de
minderheidsklachten een behandelingswijze uitgeo
werkt, waarbij de SekretarisoGeneraal, de betrolco
ken Staat, een Raadskomite en de voile Raad mee,
werken en waarbij getracht is twee gevaren te vex.,
mijden; te weten aan de ene kant verwaarlozing
der minderheidsrechten, aan de andere kant klacho
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ten van ieder willekeurig ontevreden groepje per%
sonen. De minderheidsbescherming geldt alleen
voor die Staten, die zich uitdrukkelik in dit opzicht
verbonden hebben bij een dier genoemde verdrao
gen of ter gelegenheid van hun toelating als lid
van de Bond. In de laatste tijd heeft de kwestie der
minderheden de wereld zeer beziggehouden en ook
in de Volkenbond zelf is zij sterk naar voren geo
komen. Zo sprak bij de algemene beschouwingen
in de Assemblee van 1928 de minister Beelaerts van
Blokland over de mogelikheid een vaste kommissie
voor de minderheden in te stellen naar het model
van die voor de mandaten. En in de zitting van de
Raad in December 1928 kondigden de Duitse en de
Canadeese afgevaardigden aan het vraagstuk der
minderheden principieel aan de orde te zullen stelo
len op de volgende zitting.
Bij behandeling van kwesties voor de Raad of
Assemblee is het mogelik, dat speciale juridiese
kwesties rijzen; daarvoor kan dan een advies
gevraagd worden aan het Bestendige Hof van
internationale justitie in den Haag, waarover we
verderop zullen spreken.

Ontwapening.
'rerecht of ten onrechte — wij kunnen hier niet
verder op deze kwestie ingaan — wordt door het
publiek de internationale organisatie der ontwapeo
ning als de voornaamste taak van de Volkenbond
beschouwd. Wij zullen er daarom een iets langere
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beschouwing aan wijden, dan aan de andere ondero
delen van de veelzijdige bondstaak.
Zij, die het Pact opstelden, hebben de taak van
de Volkenbond voor de organisatie der ontwapeo
ning en de verplichtingen, die de leden van de
Bond daarvoor op zich nemen, in een artikel om,
schreven, artikel 8. In de eerste plaats wordt daar
vastgesteld, dat de wapening der verschillende
staten verminderd moet worden, omdat de hando
having van de vrede dat eist. Let wel, hier wordt
alleen vermindering van wapening als doel geo
steld, niet afschaffing van alle wapening, anders
gezegd volledige ontwapening. Tot hoever moet
die wapening dan worden verminderd? Zover als
het kan, zegt art. 8, zonder de veiligheid der staten
in gevaar te brengen, en zonder dat de staten zicho
zelf in de onmogelikheie brengen, om mede te wer.
ken, als de Volkenbond eens tot een gemeenschapo
pelik optreden mocht besluiten om een weerspano
nige staat tot gehoorzaamheid te dwingen.1)
Wat die zinsnede over de veiligheid betreft, men
zal daarin mogen lezen, dat een staat zijn wapeo
nig niet zover hoeft te verminderen, dat de hando
having der orde op zijn grondgebied in gevaar zou
komen, hij mag dus een klein politieleger er op na
1) \Vij hebben hier vrijwel de woorden van artikel 8 weer,
gegeven. Het is echter een zeer betwist punt of die verplich•
ting om mee te werken aan een gemeenschappelik optreden
zover gaat, dat de staten verplicht zijn er een zekere weer,
macht op na te houden, m.a.w. of artikel 8 nationale ontwape•
ning verbiedt.
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blijven houden. Maar die zin heeft vooral betrek,
king op de veiligheid van een internationaal
gezichtspunt bekeken, d.w.z. de veiligheid van een
staat tegenover boze bedoelingen van andere
staten. Deze laatste beschouwing heeft de kwestie
der ontwapening (wij blijven gemakshalve deze
term maar gebruiken) zo ingewikkeld gemaakt. Er
waren bier steeds veel afgevaardigden, die met
sterke argumenten betoogden, dat hoe groter de
gelijktijdige vermindering van wapening van alle
staten zou zijn, (welke vermindering dan in een
internationale overeenkomst moet worden vast%
gelegd) des te groter zou ook de veiligheid voor
alien zijn. zij zouden ook de tweede beperkende
bepaling van art. 8, dat men bij de vermindering
rekening moet houden met de eisen van een mogeo
lik gemeenschappelik optreden, zo willen uitleggen,
dat men vooral moet oppassen aan geen staat een
zo sterke wapening te laten, dat hij met sukses aan
een gemeenschappelik optreden het hoof d zou kuno
nen bieden. Maar een andere machtige groep
erkende niet, dat wapening op zichzelf voldoende
veiligheid zou brengen; de staten uit die groep
zijn zelfs van mening, dat de huidige mate van
veiligheid hun niet toelaat hun wapening zone:
der meer te verminderen, en dat de veiligheid zelf
eerst op een andere wijze verzekerd moet worden,
willen zij tot vermindering van hun wapening
kunnen overgaan. Deze vermeerdering van veiligo
heid zoeken die staten dan voornamelik in een
betere organisering der militaire hulp van de
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andere bondsleden aan een staat, die aangevallen
wordt, in een betere organisering dus van een
eventuele strafexpeditie van de Bond, in nadere
uitwerking van de bepalingen van artikel 16 van
het Pact.
Door dit alles kreeg de Bond bij zijn pogingen
tot organisering der ontwapening, die hij direkt
van het begin of heeft ondernomen, al heel gauw
met die „veiligheid" als een apart vraagstuk te
doen. De organisering van de veiligheid, op de
bovengenoemde uitsluitend militaire wijze, trad
zelfs een ogenblik al te sterk op de voorgrond,
toen in de Assemblee van 1923 het Wederkerig
Garantieverdrag werd opgesteld, niettegenstaande
het verzet van vele staten. Het was echter maar
een ontwerp, en het bleef een ontwerp, want vele
staten, waaronder Engeland, Italie, Japan en
Nederland, wilden er niets van weten. Men hoorde
er vooral deze grieven tegen uiten, dat ten eerste
de ontwapening op de achtergrond was geraakt
tegenover de organisering der militaire hulp en
dat er verder niets was gedaan, om arbitrage,
internationale rechtspraak, bemiddeling en andere
vormen van vreedzame beslechting van geschillen,
in het Pact nog maar onvolmaakt georganiseerd
(art. 11-15), beter te regelen; vele landen, waar%
onder Nederland, achtten dat laatste van het
grootste belang voor versterking van het onder
ling vertrouwen in de wereld, dat de grondslag
veor ontwapening moet zijn.
In 1924 kwam toen in een van die heldere ogen,
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blikken in het internationale leven het bekende
Protokol van Geneve tot stand, dat een, zo al niet
volmaakte, dan toch, als kompromis tussen de vero
schillende opvattingen, bevredigende oplossing
voor de samenhangende kwesties van ontwapeo
ning, veiligheid en vreedzame beslechting van geo
schillen (kortweg „arbitrage" genoemd) in een stuk
bracht.
Men kent de geschiedenis van het Protokol: het
was gedoemd, evenals het Garantieverdrag, onto
werp te blijven, door de latere tegenstand van
enkele landen, waaronder Engeland. Men heeft
toen in een volgende Assemblee besloten desalniet,
temin het voorbereidende techniese werk voor de
ontwapening te beginnen, dat wil in de eerste
plaats zeggen, het opstellen van een ontwerp voor
een konventie, dat dan klaar is om te warden
voorgelegd aan een ontwapeningskonferentie,
zodra de tijd rijp is voor zulk een konferentie.
Nu is volgens art. 8 de Volkenbondsraad met de
voorbereiding van de ontwapening belast; hij heeft
het bovengenoemde techniese werk opgedragen
aan enkele kommissies, waarvan wij bier willen
noemen de voorbereidende ontwapeningskommiso
sie, die onder voorzitterschap van de Nederlandse
oudominister van buitenlandse zaken Loudon reeds
enkele zittingen heeft gehouden. De grote zitting
in April 1927 is geen erg sukses geworden; het
ontwapeningswerk kwam opnieuw vrijwel stil te
staan. Om daarin weer gang te brengen diende de
Nederlandse minister van buitenlandse zaken
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Beelaerts van Blokland in de Assemblee van 1927
zijn welbekende voorstel in, waarvan het voor,
naamste resultaat dit was, dat, naast de tech,
niese voorbereiding der eigenlike ontwapening, ook
weer pogingen gedaan zouden worden om veiligheid
en arbitrage te organiseren op een wijze, die voor
alle staten aannemelik was, nu enkele daarvan het
Protokol niet willen. Een apart komitee werd ge,
vormd, om zich met die organisering bezig te
houden, het Komitee van arbitrage en veiligheid,
dat een onderdeel is van de Voorbereidende ont,
wapeningskommissie. Dit komitee heeft onder
voorzitterschap van de Tsjecho,Slowaaksche
minister van buitenlandse zaken Benesj in het
voorjaar van 1928 vergaderd, en vervolgens weer
in Junie van hetzelfde jaar. Het maakte ontwerpen
van een hele reeks internationale verdragen, die
aan de Assemblee van 1928 werden voorgelegd.
Uit een drietal van die reeks, in elk waarvan een
bepaald onderdeel van de arbitrage (dit woord in
de algemene zin gebruikt) nader geregeld was, stel,
de de Assemblee een enkel verdrag samen (de
z.g.n. Acte general), waartoe nu alle leden van de
Volkenbond en enkele speciaal uitgenodigde
andere staten kunnen toetreden. Door het aan,
nemen van dit verdrag heeft men de organisatie
der vreedzame beslechting van geschillen weer be,
langrijk versterkt en naast het Pact en het Statuut
van het Bestendig Hof van internationale justitie
kan dit verdrag misschien een der stevigste steun,
pilaren worden van de groeiende wereldorganisa,
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tie. Het geeft een der volledigste regelingen der
vreedzame beslechting van geschillen in het alge,
meen en is verdeeld in drie hoof dstukken, die elk
een onderdeel daarvan, dus een bepaalde soort van
vreedzame beslechting, afzonderlik regelen. De
Staten kunnen nu tot het geheel of tot bepaalde
hoof dstukken apart toetreden en verbinden zich
tegenover de andere staten voorzover deze ook zijn
toegetreden tot de hoofdstukken.i)
Van de andere verdragen, waarvan de tekst op
de grondslag van het werk van het Komitee van
Arbitrage en veiligheid werd vastgesteld door de
Assemblee, willen wij er nog een noemen, waar
van het initiatief uitging van de Duitse delegatie.
Dit verdrag is niet, zooals het hierboven bespro,
kene, een verdrag, waartoe iedere staat zonder
meer kan toetreden; het is slechts een zogenaamd
model-verdrag, d.w.z. de Assemblee beveelt de
staten het tot stand brengen van zulke verdragen
aan; maar zij moeten het verdrag onderling nog
sluiten naar het gegeven model.
Dit model,verdrag is een duidelik teken van de
grote verandering, welke er de laatste jaren is
gekomen in de pogingen van de Volkenbond om
de vrede to organiseren. In het begin richtte hij
zijn pogingen bijna uitsluitend op het organiseren
van sankties, militaire en ekonomiese, dienende tot
1) De behandeling van dit onderwerp hoort eigenlik sistemag
ties niet hier, maar wij gaven ze op deze plaats, omdat het
ontwapeningswerk de direkte aanleiding voor het ontstaan van
dit verdrag was.
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smoring van een reeds begonnen oorlog, tot be'
straffing dus van een staat, die reeds een aanval
is begonnen. Maar sinds enige jaren richt hij zijn
pogingen meer op een, volgens ons altans, beter
doel: het verhinderen van het begin der vijandeo
likheden. Men noemt deze pogingen meestal „uito
werking van artikel elf", zoals men de vroegere
„uitwerking van artikel zestien" noemde. Staten
nu, die het genoemde modeloverdrag sluiten, zulo
len daardoor o.a. de volgende verplichtingen op
zich nemen: le. wanneer er een geschil bij de
Volkenbond aanhangig is, naar alle aanbevelingen
van de Raad te handelen, die ten doel hebben te
voorkomen, dat een geschil een grotere omvang
krijgt of dat de oplossing ervan op ongewenste
wijze wordt beinvloed; 2e. (om sankties te vero
mijden) om, mochten er al vijandelikheden zijn
uitgebroken, op bevel van de Raad een wapenstilo
stand te sluiten, waarvan de voorwaarden door de
Raad zelf worden vastgesteld, vooral met de bepao
ling er in, dat troepen, die al op vijandelik gebied
mochten zijn doorgedrongen, teruggetrokken
worden.
Er staan nog enkele andere bepalingen in artikel
acht van het Pact, die hier vermeld moeten worden.
De leden van de Bond verplichten zich, om elkaar
op de hoogte te stellen van de aard en sterkte van
hun wapening, om wantrouwen en zenuwachtigheid
in de wereld te verminderen; dat schaft dus eigenlik
de militaire geheimen af. Men kan helaas niet
zeggen, dat tot nu toe op voldoende wijze aan dit
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voorschrift is voldaan, al geeft de Bond voor dat
doel een militair jaarboek uit, waarin men allerlei
militaire gegevens over de verschillende staten
(ook niet,Bondsleden) kan vinden.
In artikel 8 is ook nog bepaald, dat er bepaalde
maatregelen genomen moeten worden tegen de
kwade gevolgen van de fabrikage van wapens,
munitie en ander oorlogsmateriaal door partiku,
lieren; de Bondsleden erkennen in art. 8, dat het
met die partikuliere fabrikage niet geheel in de
haak is. In de praktijk heeft men het zo opgevat,
dat men de partikuliere fabrikage wel wil laten
bestaan, maar niet in voile vrijheid; men wil ze op
de een of andere wijze kontroleren. Reeds jaren
is men doende daarvoor een internationale kon,
ventie tot stand te brengen, om daardoor in het
bizonder de grote landen, die op grote schaal oor,
logsmateriaal fabriceren, getijktijdig tot die kon,
trOle te verplichten; het sukses is nog steeds niet
groot, al is men dichter bij het doel dan een paar
jaar geleden. Een kleine vooruitgang is o.a. deze,
dat nu alle landen in beginsel er in hebben toege,
stemd ook de staatsfabrikage in de regeling te
betrekken. Meer sukses heeft men voorlopig gehad
met de kontrOle op de internationale wapenhandel,
waarover artikel 23 van het Pact spreekt; in 1925
had daarvoor een konferentie in Geneve plaats,
die een konventie tot stand bracht. Ook hier is het
sukses echter nog vrij teoreties, want slechts een
klein aantal staten bekrachtigden totnutoe de kon,
ventie, waaronder Frankrijk en Nederland, en ze
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trad daarom nog steeds niet in werking, omdat
bekrachtiging door een groter aantal staten voor
de in,werking:treding in de konventie zelf is voor.
geschreven.
Vermelden we tenslotte nog, dat de Volkenbond
volgens de bepalingen van de vredesverdragen,
waarbij Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Bul.
garije ontwapend werden, voor de kontrOle van
die ontwapening enige verplichtingen op zich heeft
genomen, zodra de geallieerden hun eigen recht
tot kontrOle, dat als tijdelik is bedoeld, hebben
opgegeven. Dat laatste is reeds het geval voor
Duitsland, Hongarije en Bulgarije; in Oostenrijk
is de kontrOle nog in handen der geallieerden.

5

66

De Volkenbond

DE INTERNATIONALE ARBEIDS%
ORGANISATIE.

W

e noemden de Internationale Arbeids,
organisatie onder de autonome organi,
saties van de Volkenbond. Daar heeft
ze sistematies haar plaats, maar we moeten hier
terstond opmerken, dat ze de onafhankelikste van
alle is en dat haar band met de Volkenbond veel
losser is dan die der andere organisaties. Behalve
een bepaling in het Pact, n.l. een der alinea's
van artikel 23, is alles wat de Arbeidsorganisatie
betreft dan ook geregeld in een apart Statuut, dat
evenals het Pact op de Vredeskonferentie van
Parijs tot stand is gekomen na leraadslagingen in
een aparte kommissie, en dat eveneens als een
afzonderlike afdeling in de vredesverdragen is
opgenomen (verdrag van Versailles, deel XIII, artt.
387-427). Daarnaast bestaan dan weer, evenals
voor de Volkenbond, enkele reglementen van orde,
die door de organen, waarop ze betrekking heb%
ben, zelf zijn vastgesteld en die voor de organisatie
belangrijke, rechtscheppende bepalingen bevatten.
Evenals de Volkenbond heeft de Arbeidsorgani,
satie haar jaarlikse bijeenkomsten van afgevaar,
digden van alle staten, die lid der organisatie zijn;--zulk een jaarlikse bijeenkomst heet Internatio,
nale Arbeidskonferentie. Zij is echter heel anders
samengesteld dan de Assemblee, wear in het alge,
Kneen slechts afgevaardigden zitting hebben, die
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de regering van hun land vertegenwoordigen. Al
bestaat ook de mogelikheid naar de Assemb!ee
personen te zenden, die geen regeringsinstrukties
hebben en bij het uiten van hun mening vrijer
zijn, zo is toch in ieder geval de enkele stem,
die de delegatie bij stemming uitbrengt, de stem
van een regeringsdelegatie. In de Arbeidskonfe%
rentie is dat anders; in de delegatie van ieder land
zitten, om te beginnen, twee afgevaardigden, die
als regeringsafgevaardigden bestempeld worden;
zij brengen ieder voor zich een stem uit. Verder
zit er in beginsel in iedere delegatie een afgevaar,
digde van de georganiseerde arbeiders uit het land,
dat de delegatie vertegenwoordigt en een afgevaar%
digde van de georganiseerde werkgevers, die beide
wel door de regering benoemd worden, maar
geacht worden van deze geen instrukties te ont%
vangen. Zij brengen ook ieder een stem uit. Vaak
sturen de landen slechts onvolledige delegaties.
Als de onvolledigheid hierin bestaat, dat slechts
een of twee regeringsafgevaardigden aanwezig zijn,
dan heeft dat geen bizondere gevolgen; is er
echter in een delegatie wel een werkgeversafge%
vaardigde, maar geen arbeidersafgevaardigde, of
omgekeerd, dan mag die afgevaardigde niet mee
stemmen. Verder mogen alle afgevaardigden tech,
niese raadgevers meebrengen; de praktijk is, even
als in de Assemblee, zo weinig formalisties, dat de
raadgevers ook in de verschillende door de konfer.
rentie gevormee kommissies zitten en daar als
afgevaardigden optreden.
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Wat betreft het nemen van besluiten bestaat er
voor de Arbeidskoliferentie een regeling, welke
sterk afwijkt van die voor de Assemblee. Een,
stemmingheid wordt nergens geeist, resoluties,
moties enz., worden in de regel bij eenvoudige
meerderheid aangenomen; wil de konferentie een
ontwerp voor een konventie aannemen of alleen
maar een „aanbeveling", met de bedoeling om die
aan de verschillende regeringen voor to leggen, dan
is daarvoor twee derde van het aantal uitgebrachte
stemmen nodig. In het orgaan, dat men met de
Volkenbondsraad zou kunnen vergelijken, de Raad
van Beheer, vindt men diezelf de groepering terug;
men heeft er regeringsafgevaardigden van twaalf
landen, zes arbeidersafgevaardigden en zes werk,
geversafgevaardigden (een amendement, dat die
getallen tot respektievelik zestien, acht en acht
verhoogt, is nog niet in werking getreden). Acht
van de regeringsafgevaardigden hebben er een
vaste zetel, n.l. de afgevaardigden van die landen,
die als de meest industriele worden beschouwd
(op dit ogenblik: Duitsland, Frankrijk, Italie,
Japan, Engeland, Belgie, BritsoIndie en Canada).
De vier andere regeringsafgevaardigden, de zes
werkgeverso en de zes arbeidersafgevaardigden
worden o pde arbeidskonferentie gekozen, respeko
tievelik door alle regeringso, werkgeverso en arbei%
dersafgevaardigden van de konferentie, daarvoor
in aparte groepen verenigd. Hier kiest dus niet de
volledige konferentie.
Het derde orgaan is het Internationale Arbeids,
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bureau; men kan het vergelijken met het Sekre,
tariaat van de Volkenbond. Het verricht ook het
grootste deel van het techniese werk, bereidt de
konventies voor, verzamelt gegevens over sociale
wetgeving in verschillende landen of over feitelik
bestaande sociale toestanden, enz., en is daarvoor
in verschillende techniese afdelingen verdeeld. Aan
het hoofd staat een direkteur, op dit ogenblik
Albert Thomas, gewezen Frans minister.
Uit de enkele trekken van de taak van het
Arbeidsbureau, hierboven weergegeven, kunnen
de lezers reeds enigszins nagaan, wat men op het
oog heeft gehad met de instelling der arbeidsorga,
nisatie: de onderwerpen, waarmee totnutoe bijna
uitsluitend ieder land voor zich in zijn sociale
wetgeving zich bezighield, voortaan internationaal
te laten behandelen. De internationale sociale web
geving, die bezig is zich te vormen, is het werk
der opeenvolgende Arbeidskonferenties. Zij stel,
len b.v. ontwerpen van konventies vast, waarin
voor een bepaald onderwerp algemene regelen
worden gegeven, die door de nationale wetgeving
meer in details moeten worden uitgewerkt, als
een land die konventie bekrachtigt en zich daar,
door internationaal bindt; daardoor komt een kern
van gelijke algemene beginselen in de verschil,
lende nationale wetgevingen. Wij kunnen hier b.v.
de konventie over de instelling van de achturige
werkdag voor bepaalde bedrijven noemen; door de
bekrachtiging daarvan hebben reeds verschillende
landen zich internationaal gebonden de achturen,
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dag in de nationale wet vast te leggen. De arbeids,
konferentie kan verder nog bij de algemene
beschouwingen naar aanleiding van het jaarlikse
rapport van de direkteur van het Arbeidsbureau,
kritiek uitoefenen op de toestanden in de ver,
schillende landen; b.v. op de uitvoering der
konventies.
Wat de taak van het Arbeidsbureau bij dit alles
is, hebben wij hierboven gezien. De Raad van
Beheer, die viermaal in het jaar vergadert, regelt
de lopende zaken, stelt verder de agenda voor de
Arbeidskonferentie vast en houdt toezicht op de
werkzaamheden van het Arbeidsbureau.
De begroting van de Arbeidsorganisatie vormt
een onderdeel van de algemene Volkenbonds%
begroting, hij passeert de Raad van Beheer, de
kontrOlekommissie van de Volkenbond, de Vol,
kenbondsraad, de vierde kommissie van de Assem,
Mee, om tenslotte definitief door de Assemblee
te worden vastgesteld. De Assemblee heeft zo
doende een kontrOle over alles wat de organen
van de Arbeidsorganisatie besluiten, door middel
van de uitgaven, die deze meebrengen. Dit is een
van de banden, die de Arbeidsorganisatie aan de
Volkenbond binnen en wel de sterkste. Door som,
migen wordt echter deze kontrOle als ongeoorloofd
beschouwd.
‘...Z41k7.....,

Dr. J. H. van Meurs en Mr. H. J. van Meurs

71

HET BESTENDIGE HOF VAN
INTERNATIONALE JUSTITIE.
n het begin van dit boekje zagen wij, dat de
eerste Vredeskonferentie in den Haag in 1899
een Hof van Arbitrage in het leven riep. Nu
is dit „Hof" eigenlik niets anders, dan een lijst
van eventueel beschikbare scheidsrechters, door
de verschillende landen, die meedoen, aangewezen
en verder een administrerend kollege met een
griffier, terwij1 er ook sinds de tweede Vredeskon%
ferentie van 1907 een soort procesrecht bestaat,
waarnaar in voorkomende gevallen partijen zich
kunnen richten. Daar werden ook pogingen gedaan
om een echt Hof op te richten, dat wil zeggen een
vast kollege met vaste rechters; maar deze poging
slaagde niet, vooral wegens de onenigheid tussen
grote en kleine mogendheden over de mate van
invloed in dat Hof.
Toen nu de Volkenbond opgericht was, had
volgens artikel 14 van het Pact de Raad de very
plichting een ontwerp voor een nieuw Hof van
internationale justitie te maken en hij deed dit
dan ook in 1920. Hij liet een ontwerp maken door
een kommissie van juristen, besprak dit ontwerp
zelf en het aldus gewijzigd ontwerp werd in 1920
door de Assemblee behandeld en aangenomen, ook
weer wat gewijzigd.
Het aldus tot stand gekomen Statuut houdt in
de regeling van een Bestendig Hof van internatico
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nale justitie van 11 rechters en 4 plaatsvervangers,
met een griffier.1)
De rechters en plaatsvervangers worden ge
kozen voor 9 jaar, door Raad en Assemblee ieder
afzonderlik; voor het geval, dat beide kolleges het
ten slotte over een verkiezing niet eens kunnen
worden, is een procedure bedacht om ze tot elkaar
te brengen.
Het Hof zetelt in den Haag in het Vredespaleis
en kiest zelf zijn president en vice,president voor
Brie jaren; zij kunnen herkozen worden.
De taak van het Hof is drieledig. Het kan in de
eerste plaats geroepen worden om als kollege van
scheidsrechters op te treden in gevallen, waarin
twee landen uitdrukkelik overeenkomen, bij een
zogenaamd kompromis, om de zaak aan dit Hof te
onderwerpen. Dit is dan de eigenlike arbitrage in
enge zin, die vroeger ook vaak werd toegepast en
waarvoor bijvoorbeeld ook de leden van het boven,
genoemde Hof van Arbitrage dienen.
Maar daarnaast is nu als iets nieuws de
mogelikheid geschapen voor de leden van de
Volkenbond om door ondertekening van een
in art. 36 van het Statuut genoemd stuk, zonder
voorafgaande uitdrukkelike afspraak in elk bizon:
der geval, zonder kompromis dus, een ander land,
1) Door eenvoudig besluit kan de Assemblee het *antal
rechters en plaatsvervangers verhogen. Dit zal h.w.s. in 1929
plaats vinden, nog voor de algemene herziening van het
Statuut, waarvoor de Raad in December 1928 een kommissie
benoemde.
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dat ondertekenaar is, eenvoudig to dagvaarden
voor het Hof. In de hierboven op bl. 59 reeds be.
sproken Acte general van de Assemblee van 1928
komt een zelfde regeling voor, als in artikel 36
van het Statuut bedoeld is. Dit is, in tegenstelling
met arbitrage in enge zin, de eigenlike rechtspraak.
Deze terminologie is echter niet bij alle schrijvers
presies dezelfde; die, welke wij hier geven, is naar
onze mening de aanbevelenswaardigste; wij mer%
ken echter op, dat arbitrage ook vaak gebruikt
wordt voor de beide soorten van vreedzame be%
slechting van geschillen samen.
De derde taak van het Hof is het geven van
juridiese adviezen aan Raad of Assemblee, wan.
neer die er om vragen, bijvoorbeeld in de loop van
de behandeling van een geschil; dit geval wordt
uitdrukkelik genoemd door artikel 14 van het Pact.
De verdere bevoegdheden, door verschillende
internationale verdragen (b.v. het verdrag van
Versailles) aan het Hof of zijn president gegeven
(ook eigenlike rechtspraak soms) laten wij hier
maar terzijde.
In 1921 werden de verkiezingen voor rechters
en plaatsvervangers gehouden en, behalve voor een
enkele plaats, werden Raad en Assemblee het
spoedig eens over de personen. In 1922 begon het
Hof zijn taak. Voor de eerste drie jaren koos het
tot president de Nederlander Loder, die daarna
door de Zwitser Huber werd opgevolgd, welke op
zijn beurt na drie jaren plaats maakte voor de
tegenwoordige president, de Italiaan Anzilotti.
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In de jaren van zijn bestaan heeft het Hof reeds
verscheidene zaken van alle Brie soorten (arbitrage,
rechtspraak, advies) behandeld, zodat behalve de
voorgeschreven gewone zitting, die 15 Junie begint,
er verschillende buitengewone zittingen moesten
gehouden worden. Het is niet meer mogelik in dit
bestek bepaalde zaken afzonderlik to noemen: wie
daarover meer wil lezen, raadplege het jaarlikse
rapport, dat de laatste jaren wordt uitgegeven en
de verdere series uitgaven over de zaken afzon,
derlik.
Voor de merkwaardigheid vermelden wij alleen,
dat het eerste geval van eigenlike rechtspraak,
tevens het eerste geval in de wereldgeschiedenis,
een kwestie over het kanaal van Kiel betrof,
waarbij Duitsland door andere landen werd gedag,
vaard voor het Hof krachtens een bepaling van het
vredesverdrag van Versailles.
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DE VOLKENBOND EN DE LANDEN DIE
GEEN LID ZIJN.

E

r zijn verschillende landen, die geen lid zijn
van de Volkenbond, om verschillende rede,
nen. Hier willen we ons alleen een ogenblik
bezig houden met die landen, die, hoewel ze geen
lid zijn, toch zekere betrekkingen met de Bond
onderhouden. Die landen zijn: de Verenigde
Staten van Amerika, Rusland, Egypte, Turkije en
Mexiko. Amerika heeft wel het verdrag van Ver,
sailles ondertekend, maar dit verdrag of een der
andere vredesverdragen nooit bekrachtigd. Het is
ook nog nooit op enige andere wijze tot de Bond
toegetreden. In de aanvang was zijn houding jegens
de Bond tamelik scherp, het negeerde gewoon zijn
bestaan; mededelingen van de Sekretaris,Generaal
werden in die tijd eenvoudig niet beantwoord.
Langzamerhand is dat beter geworden en op dit
ogenblik is de verhouding tussen de Bond en
Amerika bepaald vriendschappelik te noemen. Als
de Bond konferenties houdt, die onderwerpen
behandelen, waarmee wereldbelangen gemoeid
zijn, gaat hij nooit exklusief te werk, door daaraan
alleen bondsleden te laten deelnemen; verschil,
lende staten, die geen lid zijn, worden, als zij
wegens de aard der konferentie daarvoor in aan,
merking komen, uitgenodigd. Zo heeft Amerika op
dezelfde wijze als ieder gewoon bondslid deel,
genomen aan de volgende Volkenbondskonferen%
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ties: Opiumkonferentie (1925); Konferentie voor
kontrOle op de internationale wapenhandel (1925);
Ekonomiese konferentie (1927); Konferentie voor
de afschaffing van in. en uitvoerverboden (1927).
Het heeft verder een min of meer officieuse very
tegenwoordiger in twee vaste volkenbondskom,
missies: de Opiumkommissie en de Kommissie
voor de bescherming van kinderen en jeugdige
personen. Aan de ontwapeningsarbeid van de Bond
neemt het geregeld deel, o.a. doordat het met
gelijke rechten als de bondsleden in de Voor,
bereidende ontwapeningskommissie is vertegen,
woordigd.
Sovjetausland heeft lange tijden in een eigen,
aardige positie tegenover de Bond gestaan, doordat
het steeds beweerde principieel tegenstander van
de Bond te zijn, in het algemeen echter geen
bezwaar had om aan bepaalde konferenties deel
nemen, tenslotte in de praktijk toch iedere uit,
nodiging weigerde, omdat de desbetreffende kon,
ferentie op Zwitsers grondgebied plaats had; die
boycott van het Zwitsers grondgebied was een
gevolg van het konflikt met Zwitserland over de
moord op de Russiese diplomaat Vorovski, in
1923 te Lausanne gepleegd. Dat konflikt is bij%
gelegd; Rusland is daarna met gelijke rechten als
de bondsleden op de Ekonomiese konferentie vary
1927 vertegenwoordigd geweest, al verklaarde het
uitdrukkelik zijn principiele houding niet gewijzigd
te hebben. Ook heeft het tenslotte zitting genomen
in November 1927 in de Voorbereidende ontwape%
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ningskommissie. Aan twee andere Volkenbonds,
konferenties, buiten Zwitserland gehouden, had
het vroeger reeds deel genomen.
Er is tans een vrijwel geregelde kommunikatie
van het Volkenbondssekretariaat met de Russiese
regering, zoals er reeds geruime tijd een bestaat
met de Amerikaanse regering.
Egypte en Turkije namen verschillende keren
deel aan Volkenbondskonferenties. Het vredes,
verdrag van Lausanne tussen Turkije en de
geallieerden (1923) draagt aan de organen van de
Volkenbond verschillende werkzaamheden op ter
uitvoering van bepalingen van het verdrag. Zo is
het geschil tussen Turkije en Engeland (met Irak)
over het bezit van Mossoel, toen partijen het niet
eens konden worden, volgens dit verdrag in 1924
en 1925 voor de Raad gekomen en daar door een
Raadsbeslissing beslecht. Ook in de Voorbereiden,
de ontwapeningskommissie zit nu een vertegen:
woordiger van Turkije.
Mexiko heeft in het najaar 1928 voor het eerst
deelgenomen aan een Volkenbondskonferentie.
Brazilie neemt, nadat het heeft opgehouden Vol,
kenbondslid te zijn, toch nog aan verschillende
werkzaamheden deel.
Verschillende andere landen nog wisselen van
tijd tot tijd brieven met het Sekretariaat van
de Volkenbond en ook zij vallen in de termen om
op de een of andere dag in nauwere betrekkingen
te komen met, of lid te wordenvan de Volkenbond.
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VOLKENBONDSPACT.

De Hoge Verdragsluitende Partijen,
teneinde de internationale samenwerkng te bevorderen en
internationale vrede en veiligheid te verkijgen
door bepaalde verplichtingen te aanvaarden om niet tot
oorlogvoering over te gaan;
door internationale betrekkingen te onderhouden in voile
openbaarheid en gegrond op rechtvaardigheid en eer;
door vastberaden de regels van het internationale recht te
stellen als een wezenlik richtsnoer voor de gedragingen der
regeringen onderling; en
door de gerechtigheid te handhaven en nauwlettend alle
verplichtingen der verdragen te eerbiedigen in het verkeer van
georganiseerde volken onderling;
aanvaarden dit Volkenbondspact.
Artikel I.
Oorspronkelike I,eden van de Volkenbond zijn diegene der
ondertekenaars, wier namen zijn vermeld in het aanhangsel
van dit Pact, alsmede diegene der overige staten, in het aan
hangsel vermeld, welke zonder voorbehoud toetreden tot dit
Pact.
De toetreding geschiedt door een verkiaring, nedergelegd op
het Sekretariaat binnen twee maanden na het in werking
treden van het Pact. Daarvan zal mededeling worden gedaan
aan alle andere Leden van de Bond.
Alle staten, dominions of kolonien, niet vermeld in het aan,
hangsel, wilke volledig zelfbestuur hebben, kunnen Lid van
de Bond worden, indien tot hun toelating wordt besloten door
tweederde van de Assemblee, mits zij afdoende waarborgen
geven voor hun oprechte voornemen hun internationale very
plichtingen na te komen en de regeling aanvaarden, die door
de Bond mocht worden vastgesteld voor hun strijdkrachten en
wapening te land, ter zee en in de lucht.
leder Lid van de Bond kan, na opzegging twee jaar te voren,
uit de Bond treden, mits hij op het ogenblik van zijn uittreden
6
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al zijn internationale verplichtingen heeft vervuld, daaronder
begrepen die verplichtingen, welke hem door dit Pact worden
opgelegd.
Artikel 2.
De Bond vervult zijn taak, zoals die in dit Pact omschreven
is, door middel van een Assemblee en van een Raad, bijge
staan door een Bestendig Sekretariaat.
Artikel 3.
De Assemblee bestaat uit vertegenwoordigers van de Leden
van de Bond.
De Assemblee komt bijeen op vaste tijden en verder telkens,
wanneer de omstandigheden het eisen, op de plaats, waar de
zetel van de Bond gevestigd is of op een andere, nader aan
te wijzen plaats.
De Assemblee kan kennis nemen van elk onderwerp, dat
valt binnen het terrein van werkzaamheid van de Bond of de
vrede in de wereld raakt.
Feder Lid van de Bond kan in de Assemblee niet meer dan
drie vertcgenwoordigers hebben en kan slechts een stem uit%
brengen.
Artikel 4.
De Raad bestaat uit vertegenwoordigers van de Voornaam%
ste Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden, alsmede uit
vertegenwoordigers van vier andere Leden van de Bond. Deze
vier Leden van de Bond worden gekozen door de Assemblee
op tijdstippen te harer keuze. Tot aan de eerste keuze door
de Assemblee zijn de vertegenwoordigers van Belgie, Brazilie,
Spanje en Griekenland leden van de Raad.
Onder goedkeuring van de meerderheid van de Assemblee
kan de Raad nog andere Leden van de Bond aanwijzen, die
voortaan bestendig in de Raad vertegenwoordigd zullen zijn;
onder dezelfde goedkeuring kan de Raad het aantal uitbreiden
der Leden van de Bond, door de Assemblee te kiezen, om
zich in de Raad te laten vertegenwoordigen.
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De Assemblee stelt met een meerderheid van tweederde de
regels vast voor de verkiezing van de nietovaste leden van de
Raad en in het bizonder regels betreffende de duur van hun
ambt en de voorwaarden voor hun herkiesbaarheid.
De Raad komt bijeen, wanneer de omstandigheden het eisen
en ten minste een keer per jaar op de plaats, waar de zetel
van de Bond gevestigd is of op een andere, nailer aan te wijzen
plaats.
De Raad kan kennis nemen van elk onderwerp, dat valt
binnen het terrein van werkzaamheid van de Bond of de vrede
in de wereld raakt.
leder Lid van de Bond, dat niet in de Raad vertegenwooro
digd is, wordt uitgenodigd een vertegenwoordiger te zenden,
om als lid mede aan te zitten bij elke bijeenkomst van de
Raad, gedurende de behandeling van onderwerpen, welke in
het bizonder de belangen van dat Lid van de Bond raken.
In bijeenkomsten van de Raad brengt ieder Lid van de Bond,
dat vertegenwoordigd is in de Raad, slechts een stem uit en
kan hij niet meer dan een vertegenwoordiger hebben.
Artikel 5.
De besluiten, te nemen in enige bijeenkomst van de Assemo
bile of van de Raad, vereisen eenstemmigheid van alle Leden
van de Bond, die in de bijeenkomst vertegenwoordigd zijn,
behalve wanneer in dit Pact of in de bepalingen van dit Vero
drag uitdrukkelik het tegendeel is bepaald.
Alle kwesties van procedure, welke zich voordoen in de
bijeenkomsten van de Assemblee of van de Raad, daaronder
begrepen de benoeming van kommissies tot onderzoek van
bizondere onderwerpen, worden geregeld door de Assemblee
of door de Raad en daarover wordt beslist door de meerdero
heid der Leden van de Bond, die in de bijeenkomst vertegens
woordigd zijn.
De eerste bijeenkomst van de Assemblee en de eerste bijeen
komst van de Raad worden bijeengeroepen door de President
van de Verenigde Staten van Amerika.
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Artikel 6.
Het Bestendig Sekretariaat is gevestigd daar, waar de zetel
van de Bond is. Het omvat een SekretarisoGeneraal, benevens
de nodige sekretarissen en het nodige personeel.
De eerste SekretarisoGeneraal is de persoon, die genoemd
wordt in het aanhangsel; in het vervolg wordt de Sekretariss
Generaal benoemd door de Raad onder goedkeuring van de
meerderheid der Assemblee.
De sekretarissen en het personeel van het Sekretariaat woro
den benoemd door de SekretarisoGeneraal onder goedkeuring
van de Raad.
De SekretarisoGeneraal is van rechtswege SekretarisoGeneo
Taal van de Assemblee en van de Raad.
De kosten van de Bond worden gedragen door de Leden
van de Bond in de verhouding, vastgesteld door de Assemo
bide.
Artikel 7.
De zetel van de Bond is gevestigd in Geneve.
De Raad kan te alien tijde besluiten de zetel ergens anders
te vestigen.
Alle betrekkingen bij de Bond of de daarmee samenhangeno
de organisaties, met inbegrip van het Sekretariaat, staan op
gelijke wijze open voor mannen en vrouwen.
De vertegenwoordigers van de Leden van de Bond en zij,
die in opdracht van de Bond werkzaam zijn, genieten diploma,
tieke voorrechten en diplomatieke onschendbaarheid in de
vervulling van hun taak. De gebouwen en andere eigendom,
men, bestemd voor gebruik door de Bond, zijn ambtenaren of
vertegenwoordigers op zijn bijeenkomsten, zijn onschendbaar.
Artikel 8.
De leden van de Bond erkennen, dat de handhaving van de
vrede, de vermindering van de nationale wapening eist tot op
het laagste punt dat te verenigen is met de nationale veilig,
heid en met de gemeenschappelik te nemen maatregelen om
tot nakoming van internationale verplichtingen te dwingen.
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De Raad maakt, daarbij rekening houdend met de aardrijkso
kundige ligging en gesteldheid van iedere staat, ontwerpen
voor deze vermindering en legt ze voor aan de verschillende
regeringen, ter overweging en tot het doen van verdere
stappen.
Deze ontwerpen moeten op zijn minst eenmaal in de tien
jaar opnieuw onderzocht en zo nodig herzien worden.
Wanneer deze ontwerpen eenmaal door de verschillende
regeringen zijn aangenomen, mag de daarin vastgestelde grens
van de wapening niet overschreden worden zonder goedkeu.
ring van de Raad.
De Leden van de Bond zijn het er over eens, dat er tegen
de partikuliere fabrikage van munitie en oorlogstuig ernstige
bedenkingen aan te voeren zijn. De Raad geeft aan hoe
de bedenkelike gevolgen, welke aan deze fabrikage verbonden
zijn, voorkomen kunnen worden, waarbij rekening houdend
met de behoefte van die Leden van de Bond, die niet in staat
zijn de munitie en het oorlogstuig te vervaardigen, welke nodig
zijn voor hun veiligheid.
De Leden van de Bond verbinden zich elkaar volledig en
zonder terughouding de gegevens te verstrekken omtrent de
mate van hun wapening; hun plannen voor land., zee, en
luchtmacht en de staat van die hunner takken van nijverheid,
welke voor oorlogsdoeleinden kunnen ingericht worden.
Artikel 9.
Er wordt een kommissie gevormd om de Raad van advies
te dienen bij de uitvoering van de bepalingen der artikelen 1
en 8 en in het algemeen bij onderwerpen betreffende land:,
zeev en luchtmacht.
Artikel 10
De Leden van de Bond verbinden zich het grondgebied van
alle Leden van de Bond een ongeschonden geheel en eveneens
hun bestaande politieke onafhankelikheid te eerbiedigen en in
stand te houden tegen aanvallen van buiten.
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In geval van zulk een aanval of van bedreiging met of
gevaar voor zulk een aanval, geeft de Raad de middelen aan,
die naar zijn mening gebruikt moeten worden om deze ver,
plichting na te komen.
Artikel 11.
Elke oorlog of bedreiging met oorlog, of hij al dan niet
een van de Leden van de Bond onmiddellik raakt, wordt
hierbij verklaard tot cen zaak, die de hele Bond aangaat en de
Bond moet alle handelingen verrichten, die verstandig geoor,
deeld worden en doelmatig voor het be waren van de vrede
tussen de volken. Wanneer zulke dringende omstandigheden
zich mochten voordoen, roept de Sekretaris,Generaal op ver,
zoek van enig Lid van de Bond onmiddellik de Raad bijeen.
Bij dezen wordt bovendien verklaard, dat ieder Lid van de
Bond het recht heeft, als goed vriend, om onder de aan,
dacht van de Assemblee of van de Raad te brengen iedere
mogelike omstandigheid, die van invloed is op de internatio,
nale betrekkingen en die de vrede tussen de volken dreigt
te verstoren of de goede verstandhouding tussen deze, waar,
van de vrede afhangt
Artikel 12.
De Leden van de Bond komen overeen, dat zij, als er
tussen hen een geschil mocht rijzen van dien aard, dat het tot
een breuk zou kunnen leiden, het zullen onderwerpen, hetzij
aan een berechting door scheidslieden of rechters, hetzij aan
een onderzoek door de Raad en zij komen overeen in
geen geval tot het voeren van oorlog over te gaan, alvorens
er drie maanden verlopen zijn na de uitspraak der scheids,
lieden, het rechterlik vonnis of het rapport van de Raad.
In alle gevallen, in dit artikel voorzien, dient de uitspraak der
scheidslieden of het rechterlik vonnis gegeven te worden
binnen een redelike termijn en dient bet rapport van de Raad
te worden uitgebracht binnen zes maanden nadat het geschil
hem is voorgelegd.
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Artik el 13.
De Leden van de Bond komen overeen, dat steeds, wanneer
er een geschil tussen hen rijst, dat zij als geschikt beschouwen
om het te onderwerpen aan een berechting door scheidslieden
of rechters en dat niet op bevredigende wijze kan worden
bijgelegd langs diplomatieke weg, zij de zaak in zijn geheel
zullen onderwerpen aan een berechting door scheidslieden of
rechters.
Bij deze wordt verklaard, dat geschillen over de uitlegging
van een verdrag, over een internationaalrechtelike kwestie,
over het bestaan van een feit, dat als het kwam vast te staan,
het nietonakomen van een internationale verplichting zou uito
maken, of over de omvang en de aard van de vergoeding, te
geven wegens die nietonakoming, behoren tot die, welke in het
algemeen geschikt zijn om onderworpen te worden aan een
berechting door scheidslieden of rechters.
De zaak zal worden berecht door het Bestendige Hof van
Internationale Justitie of door enig rechtsprekend orgaan of
hof, waarover partijen het eens zijn geworden of dat is aano
gewezen in hun vroegere overeenkomsten.
De Leden van de bond komen overeen, dat zij volkomen
te goeder trouw iedere uitspraak en ieder vonnis zullen uito
voeren en dat zij niet zullen overgaan tot voeren van oorlog
tegen een Lid van de Bond, dat zich daarnaar gedraagt. In
geval van nietouitvoering van de uitspraak of het vonnis, stelt
de Raad voor, wat er naar zijn mening gedaan dient te worden
om de uitvoering daarvan te verzekeren.
Artikel 14.
De Raad maakt een ontwerp voor de organisatie van een
Bestendig Hof van Internationale Justitie en legt dit aan de
Leden van de Bond ter aanneming voor. Het Hof zal bevoegd
zijn kennis te nemen van elk geschil van internationale aard,
dat partijen hem voorleggen. Het Hof kan ook een advies
geven over elk geschil of ander onderwerp, dat de Raad of
de Assemblee hem in handen stellen.
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Artik el 15.
De Leden van de Bond komen overeen om, wanneer er
tussen Leden van de Bond een geschil mocht rijzen van dien
aard, dat het tot een breuk zou kunnen leiden en dat niet
wordt onderworpen aan een berechting door scheidslieden of
rechters volgens artikel 13, de zaak voor de Raad te brengen.
leder Lid, dat partij is bij het geschil, kan dit doen door
van het bestaan van het geschil kennis te geven aan de Sekreo
taris,Generaal, die alle nodige maatregelen neemt voor volledig
onderzoek en overweging.
fie dien einde leggen partijen de Sekretaris,Generaal zo
spoedig mogelik een uiteenzetting van hun zaak met alle ter
zake dienende feiten en stukken over en de Raad onmiddellik
de openbaarmaking daarvan gelasten.
De Raad tracht tot een bijlegging van het geschil te komen
en als deze pogingen slagen, wordt een uiteenzetting openbaar
gemaakt, waarin opgenomen worden die feiten en uitleggingen
betreffende het geschil en de bepalingen van de schikking,
welke de Raad daarvoor geschikt acht.
Als het geschil zo niet bijgelegd is, stelt de Raad met alges
mene stemmen of met meerderheid van stemmen een rapport
op, dat openbaar gemaakt wordt en waarin voorkomen een
uiteenzetting van de feiten van het geschil en de oplossing,
die hij aangeeft als de in het onderhavige geval billikste en
geschikste.
Alle Leden van de Bond, in de Raad vertegenwoordigd,
kunnen een uiteenzetting openbaar maken van de feiten van
het geschil en van hun konklusies.
De Leden van de Bond komen overeen om, wanneer een
rapport van de Raad met algemene stemmen is aangenomen
door diegene van zijn leden, die geen vertegenwoordigers zijn
van een of meer der partijen bij het geschil, niet over te
gaan tot het voeren van oorlog tegen enige partij bij het
geschil, die zich gedraagt naar de aanwijzingen van het
rapport.
De Leden van de Bond behouden zich het recht voor om,
als de Raad niet tot een rapport kan komen, dat met alge%
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mene stemmen is aangenomen door diegene van zijn leden, die
niet de vertegenwoordigers zijn van een of meer der partijen
bij het geschil, de stappen te doen, welke zij nodig achten
voor de handhaving van recht en gerechtigheid.
Indien een der partijen bij een geschil beweert en de Raad
erkent, dat het loopt over een zaak, die volgens het intern
nationale recht uitsluitend onder de binnenlandse rechtsmacht
van die partij valt, stelt de Raad in die zin een rapport op en
geeft hij geen aanwijzingen voor de bijlegging.
De Raad kan in alle gevallen, bedoeld in dit artikel, het
geschil voor de Assemblee brengen. Op verzoek van een der
partijen het geschil wordt dit eveneens voor de Assemblee
gebracht, mits dit verzoek gedaan wordt binnen veertien
dagen nadat het geschil voor de Raad is gebracht.
Bij alle zaken, die voor de Assemblee gebracht zijn, zijn de
bepalingen van dit artikel en van artikel 12, de werkzaamheid
en de bevoegdheden van de Raad betreffende, van toepassing
op de werkzaamheid en de bevoegdheden van de Assemblee,
met dien verstande, dat een rapport van de Assemblee, als
het de stemmen heeft gekregen van die Leden van de Bond,
die in de Raad vertegenwoordigd zijn en van de meerderheid
van de andere Leden van de Bond, in beide gevallen niet
medegerekend de vertegenwoordigers van de partijen bij het
geschil, dezelfde kracht heeft als een rapport van de Raad,
dat de stemmen heeft gekregen van al zijn leden, die geen
vertegenwoordigers van een of meer der partijen bij het
geschil zijn.
Artikel 16.
Mocht enig Lid van de Bond overgaan tot het voeren van
oorlog in strijd met zijn verplichtingen uit artikel 12, 13 of 15,
dan wordt hij ipso facto geacht een oorlogsdaad bedreven te
hebben tegen alle andere Leden van de Bond, die hierbij de
verplichting op zich nemen, onmiddellik alle finantiele en
handelsbetrekkingen met hem te verbreken, alle verkeer tussen
zijn onderdanen en de onderdanen van de Staat, die in strijd
met zijn verplichtingen heeft gehandeld, en elk finantieel,
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persoonlik en handelsverkeer te verhinderen tussen de onder,
danen van de Staat, welke in strijd met zijn verplichtingen
heeft gehandeld en de onderdanen van iedere andere Staat, al
of niet Lid van de Bond.
Het is de plicht van de Raad in dit geval de verschillende
regeringen, die het aangaat, aanwijzingen te geven omtrent de
strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht, met welke
de afzonderlike Leden van de Bond daadwerkelik dienen mee
te helpen aan het vormen van een gewapende macht, om
daarmee de Bondsverbintenissen te doen eerbiedigen.
De Leden van de Bond komen verder overeen, dat zij elkaar
wederkerig zullen steunen bij de finantiele en ekonomiese
maatregelen, die genomen worden krachtens dit artikel, om
de verliezen en de andere nadelige gevolgen van bovengenoem,
de maatregelen tot een minimum te beperken en dat zij elkaar
wederkerig zullen steunen, wanneer een van hen het hoofd
te bieden heeft aan bizondere maatregelen, tegen hem gericht
door de staat, die in strijd met zijn verplichtingen heeft gehan,
deld en dat zij de nodige stappen zullen doen om doortocht
door hun grondgebied te verschaffen aan de strijdkrachten van
al de Leden van de Bond, die samenwerken om de Bondsvero
bintenissen te doen eerbiedigen.
Door een besluit van de Raad, waaraan de vertegenwoordio
gers van alle andere Leden van de Bond, die daarin vertegeno
woordigd zijn, hun stem hebben gegeven, kan verklaard
worden, dat een Lid van de Bond niet langer lid zal zijn.
Artikel 17.
In geval van een geschil tussen een Lid van de Bond en een
Staat, die geen Lid van de Bond is, of tussen Staten, die geen
Lid van de Bond zijn, worden de Staat of de Staten, die geen
Lid van de Bond zijn, uitgenodigd om ter zake van dat geschil
de verplichtingen van het Bondslidmaatschap op zich te
nemen, op de voorwaarden, die de Raad billik acht. Als deze
uitnodiging wordt aangenomen, worden de bepalingen van de
artikelen 12 tot en met 16 toegepast met de wijzigingen, welke
de Raad nodig acht.
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\Vanneer zulk cen uitnodiging gezonden is, stelt de Raad
onmiddellik een onderzoek in naar de omstandigheden van
het geschil en geeft hij de handelwijze aan, die hem in de
gegeven omstandigheden het best en doeltreffendst lijkt.
Als een Staat na het ontvangen van de uitnodiging weigert
de verplichtingen van het Bondslidmaatschap terzake van het
geschil op zich te nemen en overgaat tot het voeren van oorlog
tegen een Lid van de Bond, worden de bepalingen van artike116
toegepast tegen de Staat, die zo handelt.
Als beide partijen in het geschil na ontvangst van de uits
nodiging weigeren de verplichtingen van het Bondslidmaat,
schap ter zake van het geschil op zich te nemen, kan de Raad
de maatregelen nemen en de aanwijzingen geven, die geeigend
zijn vijandelikheden te voorkomen en tot bijlegging van het
geschil te voeren.
Artikel 18.
leder verdrag of internationale overeenkomst, voortaan door
enig Lid van de Bond gesloten, moet onmiddellik worden
ingeshreven op het Sekretariaat en zo spoedig mogelik door
het Sekretariaat worden openbaar gemaakt.
Geen enkel van die verdragen of internationale overeens
komsten is bindend, voordat het aldus is ingeschreven.
Artikel 19.
De Assemblee kan van tijd tot tijd Leden van de Bond
aanraden verdragen, waarvan de toepassing onmogelik is
geworden, opnieuw te overwegen en internationale toes
standen, waarvan de voortduring de vrede in de wereld in
gevaar zou kunnen brengen, aan cen onderzoek te onders
we rpen.
Artikel 20.
De Leden van de Bond erkennen ieder voor zich, dat dit
Pact alle verbintenissen of afspraken inter se doet vervallen,
die onverenigbaar zijn met de bepalingen daarvan en zij nemen
plechtig de verplichting op zich, voortaan zich op geen manier
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te binden, die onverenigbaar is met de bepalingen daarvan.
Voor het geval een Lid van de Bond verplichtingen op zich
heeft genomen, die onverenigbaar zijn met de bepalingen van
dit Pact, voordat hij Lid van de Bond werd, zo is het de
plicht van dat Lid, onmiddellik de nodige stappen te doen,
om zich van die verplichtingen vrij te maken.
Artikel 21.
Er wordt aangenomen, dat niets in dit Pact de geldigheid
aantast van internationale overeenkomsten, zoals arbitrage,
verdragen of afspraken betreffende bepaalde gebieden, gelijk
de Monroeleer, welke ten doel hebben de handhaving van de
vrede te verzekeren.
Artikel 22.
Op die kolonien en gebieden, welke tengevolge van de afge,
lopen oorlog niet meer staan onder de soevereiniteit van de
Staten, die ze vroeger bestuurden en welke bewoond worden
door volken, die nog niet in staat zijn op eigen benen te staan
in de zeer moeilike omstandigheden van de hedendaagse
wereld, behoort het beginsel te worden toegepast, dat het
welzijn en de ontwikkeling van die volken als heilige taak aan
de schaafde wereld is toevertrouwd en dat waarborgen voor de
vervulling van deze taak in dit Pact moeten worden opgeo
nomen.
De beste manier om dit beginsel in praktijk te brengen is,
de voogdij over die volken toe te vertrouwen aan ontwikkelde
volken, welke uit hoof de van hun hulpbronnen, hun ervaring
of hun aardrijkskundige gesteldheid het beste deze verant•
woordelikheid op zich kunnen nemen en welke bereid zijn die
te aanvaarden en deze door hen te laten uitoefenen als manda,
tarissen van deze Bond.
Het mandaat moet een verschillend karakter dragen naar
gelang de graad van ontwikkeling van het yolk, de aardrijks•
kundige ligging van het gebied, zijn ekonomiese toestand en
andere dergelijke omstandigheden.
Bepaalde gemeenschappen, vroeger behorend tot het Turkse
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Rijk, hebben zulk een graad van ontwikkeling bereikt, dat hun
bestaan als zelfstandige volken voorlopig erkend kan worden,
onder voorwaarde, dat hun raad en bijstand voor het bestuur
zal worden verleend door een mandataris, totdat zij in staat
zijn op eigen benen te staan. De wensen van deze gemeens
schappen moeten in de eerste plaats in aanmerking genomen
worden bij de keuze van een mandataris.
Andere volken, in het bizonder die van Centraal,Afrika,
staan op een dusdanige trap van ontwikkeling, dat de manda,
taris verantwoordelik moet zijn voor het bestuur van het
gebied, onder voorwaarden, die de vrijheid van geweten en
godsdienst alleen zover kunnen beperken als nodig mocht zijn
voor de handhaving van de openbare orde en goede zeden, en
verder waarborgen het tegengaan van misbruiken als slaven,
handel, handel in wapenen en sterke drank en het voorkomen
van de bouw van vestingwerken of van steunpunten voor lands
en zeemacht, anders dan voor handhaving der orde en verdedi,
ging van het grondgebied en die verder gelijke mogelikheden
scheppen voor handel en verkeer der andere Leden van de
Bond.
Dan zijn er gebieden, zoals Zuid,West,Afrika en sommige
van de eilanden in de Stille Zuidzee, die tengevolge van de
geringe dichtheid van hun bevolking, hun geringe grootte, of
doordat ze ver verwijderd zijn van de middelpunten der
beschaving, of doordat ze tegen het grondgebied aanliggen
van de mandataris, of door andere omstandigheden, het best
volgens de wetten van de mandataris bestuurd kunnen wor%
den, een geheel vormend met zijn grondgebied, met behoud
van de waarborgen, hierboven vermeld, in het belang van de
inlandse bevolking.
In alle gevallen moet de mandataris jaarliks rapport uit,
brengen aan de Raad over de gebieden, die aan zijn hoede zijn
toevertrouwd.
Indien Leden van de Bond niet te voren bij overeenkomst
hebben vastgesteld, in welke omvang het gezag, toezicht of
bestuur door de mandataris zal worden uitgeoefend, zal dit
voor ieder geval uitdrukkelik worden vastgesteld door de
Raad.
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Er wordt een Bestendige Kommissie ingesteld om de jaar%
likse rapporten van de /vlandatarissen in ontvangst te nemen
en te onderzoeken en om de Raad van advies te dienen in
alle kwesties, de uitoefening van de mandaten betreffend.
Artikel 23.
De Leden van de Bond,
onder voorbehoud en met inachtneming van de bepalingen
der internationale overeenkomsten, reeds bestaande of nog te
sluiten;
a. zullen hun best doen voor mannen, vrouwen en kinderen
billike en menswaardige arbeidsvoorwaarden te scheppen
en in stand te houden, zowel in hun eigen land als in alle
landen, tot weike hun handelso en industriele betrekkingen
zich uitstrekken en zij zullen te dien einde de nodige inter:
nationale organisaties instellen en in stand houden;
b. nemen op zich te zorgen voor een rechtvaardige behande,
ling van de inlandse bevolking van al het gebied, waarover
zich hun macht uitstrekt;
c. stellen in handen van de Bond het algemene toezicht op
de uitvoering van overeenkomsten betreffende de handel in
opium en andere voor de gezondheid schadelike middelen;
d. stellen in handen van de Bond het algemene toezicht op
de handel in wapenen en munitie met die landen, waar
het toezicht op die handel noodzakelik is in het algemeen

belang;
e. zullen maatregelen treffen om vrijheid van verkeer en een
billike behandeling van de handel van alle landen te waaro
borgen en te bestendigen met dien verstande, dat de bizono
dere behoeften van de streken, die tijdens de oorlog van
1914-1918 verwoest zijn, in gedachten gehouden zullen
worden;
f. zullen hun best doen om, wanneer het internationaal
belang er bij betrokken is, stappen te doen tot het vooro
komen en bestrijden van ziektes.
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Artikel 24.
Alle internationale bureau's, die reeds opgericht zijn bij
algemene verdragen, worden onder leiding van de Volken,
bond geplaatst als de betrokken partijen er in toestemmen.
Alle internationale bureau's en alle kommissies voor de rege,
ling van zaken van internationaal belang, die in het vervolg
worden ingesteld, worden onder leiding van de Bond geplaatst.
Het Sekretariaat van de Bond zal in alle zaken van inter,
nationaal belang, die zijn geregeld bij algemene overeenkom,
sten, maar die niet onder toezicht van internationale bureau's
of kommissies staan, met toestemming van de Raad en als
partijen het wensen, alle gegevens, ter zake dienend, ver,
zamelen en ter beschikking stellen en zal verder alle mogelike
huip verlenen, die nodig of wenselik mocht zijn.
De Raad kan de uitgaven van ieder bureau of elke kom,
missie, die onder leiding van de Bond is geplaatst, opnemen
onder de uitgaven van het Sekretariaat.
Artikel 25.
De Leden van de Bond komen overeen, de vorming en
samenwerking aan te moedigen en te begunstigen van behoorlik
erkende Rode,Kruisorganisaties, die ten doel hebben verbete,
ring der gezondheid, het voorkomen van ziekte en de leniging
van noden over de gehele wereld.
Artikel 26.
Amendementen op dit Pact treden in werking, wanneer zij
bekrachtigd zijn door de Leden van de Bond, waarvan de
vertegenwoordigers de Raad vormen en door de meerderheid
van de Leden van de Bond, waarvan de vertegenwoordigers
de Assemblee vormen.
Een Lid van de Bond, dat te kennen geeft niet in te stem,
men met een amendement, is niet gebonden door dat amen,
dement, maar in dat geval houdt hij op Lid van de Bond te
zijn.
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