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De oprichting van het Internationaal Intermediair Instituut op  

19 januari 1918 paste in het gedachtegoed over vrede en  

veiligheid dat al geruime tijd vóór de Eerste Wereldoorlog in  

Nederland in zwang was geraakt.

Een zuiver 
Nederlandse  
gedachte, 
een 
geschenk 
van  
Nederland 
aan de 
wereld3
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T
erwijl de kanonnen op de slagvelden van de Eerste Wereldoor-

log nog bulderden, begonnen de geallieerde overwinnaars in 

spe vanaf 1917 al met voorbereidingen voor de vredesonder-

handelingen. 

Een belangrijke rol was weggelegd voor de president van de 

Verenigde Staten Woodrow Wilson. Hij had zijn land in 1917 overgehaald 

tot deelname aan de oorlog door deze voor te stellen als een noodzake-

lijk kwaad en een ommekeer in de wereldpolitiek: the war to end all wars 

en, niet minder ambitieus, the war to make the world safe for democracy.4  

Er zou een statenstelsel moeten ontstaan van democratische, soevereine 

staten waarvan de onderlinge betrekkingen gebaseerd waren op libera-

le beginselen als rechtvaardigheid, democratie, nationale zelfbeschikking 

voor grote èn kleine landen, vrij verkeer van goederen en… respect voor 

het recht. In plaats van geweld en het zo gevaarlijk gebleken evenwicht 

van machtsblokken om conflicten op te lossen, samenwerking tussen 

staten op permanente basis. 

Elementen uit het traditionele vooruitgangsgeloof, zoals het idee dat 

democratische staten vredelievend zijn en de gedachte dat kennis, het 

recht en internationale vrijhandel bevorderlijk zijn voor de wereldvrede, 

zijn hierin te herkennen. 

 

3.  Toespraak minister van Buitenlandse Zaken jhr. mr. J. Loudon, erevoorzitter van de Raad van Bescherming, op de 
oprichtingsvergadering van het Internationaal Intermediair Instituut, 19 januari 1918, De Telegraaf, 20 januari 1918 
(op https://www.delpher.nl). 

4.  Toespraak president van de Verenigde Staten Woodrow Wilson tot het congres, 2 april 1917. 
5.  Internationaal Intermediair Instituut is de oorspronkelijke benaming van het Internationaal Juridisch Instituut (IJI). 

Links: schilderij van Woodrow Wilson 
door Edmund Charles Tarbell, omstreeks 
1920; De Sumatra Post, 16 januari 1918; 
Algemeen Handelsblad, 20 januari 1918.

Rechts: ansichtkaart, omstreeks 1914: 
achter de deurtjes is het debacle van  
de Eerste Wereldoorlog te zien.

Pagina 6: ansichtkaart Vredespaleis, 
omstreeks 1918.

Ruim een week voordat in de bestuurskamer van de Carnegie Stichting in 

het Vredespaleis te Den Haag de plechtige oprichtingsvergadering van 

het Internationaal Intermediair Instituut (I.I.I.) plaatsvond, had Woodrow 

Wilson voor het Amerikaanse Congres zijn beroemde veertien punten toe-

gelicht die zouden moeten leiden tot deze permanente wereldvrede.5  

Het laatste punt betrof de oprichting van een League of Nations: de Vol-

kenbond, een internationaal overlegorgaan om de vrede te waarborgen. 

 

Ook Nederland was zich naarstig aan het bezinnen op de vrede en  

zijn toekomstige positie in de wereld. De Nederlandse neutraliteit tijdens 

de Eerste Wereldoorlog, die door opeenvolgende regeringen was  

nagestreefd, betekende niet vanzelfsprekend dat het land afzijdig, 

onafhankelijk of zelfstandig was. Nederland was eerder een buffer in 

het machtsevenwicht tussen de grote spelers. Het lag als traditioneel 

doorvoerland klem tussen de oorlogvoerende landen Duitsland en het 

Verenigd Koninkrijk; het ontkwam aan de gruwelen van de Grote Oorlog, 

maar leefde wel in voortdurende angst bij die oorlog betrokken te raken. 

Want wat zou er bijvoorbeeld met de Nederlandse koloniën gebeuren als 

Nederland betrokken raakte bij de oorlog? Het zou zijn koloniën nooit zelf 

kunnen verdedigen. Met de Nederlandse regering vreesde het Neder-

landse bedrijfsleven, vooral de handels- en scheepvaartmaatschappijen 

en reders, voor hun overzeese belangen. De langdurige mobilisatie 
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6.   Brief C.Th. Krabbe, secretaris I.I.I. aan mr. dr. G.A. Scheltus, referendaris van het departement van Buitenlandse 
Zaken, 10 juli 1918, Nationaal Archief, Den Haag, Internationaal Intermediair Instituut; Internationaal Juridisch 
Instituut, nummer toegang 2.19.041, inventarisnummer 3, dossier 27.

7.   Op twee opeenvolgende Haagse vredesconferenties (1899 en1907) werden afspraken gemaakt tussen 
deelnemende landen over geoorloofde methoden van oorlogsvoering en een systeem van (vrijwillige) arbitrage 
in geschillen. Tijdens de tweede conferentie werd de eerste steen gelegd voor het Vredespaleis, zetel van het 
Permanente Hof van Arbitrage, opgericht tijdens de eerste Haagse Vredesconferentie van 1899. De Algemeene 
Nederlandsche Bond Vrede door Recht organiseerde in augustus 1913 het XX-e Wereldcongres voor de Vrede in  
Den Haag, een week voor de officiële opening van het Vredespaleis. 

8.  Persbericht zomervergadering juni 1919, NL-HaNA, Int. Intermediair Instituut, 2.19.041, inventarisnummer 3, dossier 28.

ontwrichtte de economie. Een miljoen Belgische vluchtelingen was het 

land binnengetrokken. Na de oorlog was er de angst om niet mee te 

tellen, om buitengesloten te worden van het internationale gebeuren. 

De angst voor het - niet verdiende - verwijt, dat het zich uit vrees afzijdig 

had gehouden en zijn hele onzijdigheids-politiek had bestaan uit “zich stil 

houden” zonder meer, die leidde ertoe den wensch te uiten, dat Neder-

land dan ook eens van zich zou doen horen, nog voor den oorlog ten 

einde was, liefst nu. Met (…) zulk een onbaatzuchtig initiatief (…) zou men 

althans het verwijt ontgaan dat de Nederlanders gaarne een mooie rol 

speelden, wanneer het maar geen geld kostte.6  

De Nederlandse neutraliteit werd door de geallieerden, met name door 

Frankrijk, zeer negatief beoordeeld. Maar in eigen kring werd de Neder-

landse neutraliteit soms juist verheven tot een hogere morele positie, 

waarbij voortgeborduurd werd op het gedachtegoed van de Haagse 

Vredesconferenties van 1899 en 1907 en het congres van Vrede door 

Recht van 1913.7 Nederland zou een ‘verheven’ taak hebben op het 

gebied van het volkenrecht en het denken over vrede. Den Haag immers 

was de zetel van het Vredespaleis en het Internationale Hof van Arbitra-

ge. Na de oorlog werd het Permanente Hof van Internationale Justitie, 

een orgaan van de Volkenbond, gevestigd in het Vredespaleis. Bernard 

C.J. Loder, eerste president van dit Hof en raadsheer in de Hoge Raad, 

was betrokken bij de voorbereiding van de derde Haagse Vredesconfe-

rentie (die door het uitbreken van de oorlog overigens niet doorging); hij 

was pleitbezorger van de Volkenbond, lid van de Nederlandse delegatie 

in maart 1919 voor de bijeenkomst van neutrale staten over het ontwerp 

van de Volkenbond, onderdeel van de vrede van Versailles. Bernard 

Loder werd de eerste voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Inter- 

nationaal Intermediair Instituut. 

De ideeën die aan de Volkenbond ten grondslag lagen stonden in Ne-

derland dus al in een traditie van denken over vrede en veiligheid, met als 

standplaats Den Haag. Een bekende naam in dit verband was Nobelprijs-

winnaar en belangrijk pionier van het Nederlandse internationaal privaat-

recht (IPR) mr. T.M.C. Asser (zie kader). Andere bekenden, betrokken bij de 

oprichting van het I.I.I., waren de Leidse hoogleraren volkenrecht mr. C. 

van Vollenhoven en jhr. mr. W.J.M. Van Eysinga. Minister van Buitenlandse 

Zaken jhr. dr. J. Loudon was erevoorzitter van de Raad van Bescherming 

van het Internationaal Intermediair Instituut. In één adem werden deze na-

men soms genoemd met de illustere voorvader Hugo de Groot, grondleg-

ger van het moderne volkenrecht en daardoor mede aan de basis staand 

van het IPR. mr. H.C. Dresselhuys, secretaris van de Raad van Bescherming 

van het I.I.I., was lid van de Tweede Kamer en voormalig voorzitter van  

de Nederlandsche Anti-Oorlog Raad (NAOR). Naast het Vredespaleis op 

de Carnegielaan staat nog een gedenkteken voor deze politicus, Volken- 

bondaanhanger en vredesactivist. Het werd een jaar na zijn overlijden 

opgericht na een inzamelingsactie, onder prominenten uit kringen van 

politiek, bedrijfsleven en de vredesbeweging.

Op de gecombineerde jaarlijkse zomervergadering van de Raad van  

Bescherming en de Raad van Bestuur van het Internationaal Intermediair 

Instituut van 16 juni 1919 in de Louis-XV zaal van Pulchri Studio te Den 

Haag, sprak professor Van Vollenhoven zijn teleurstelling uit dat de Volken-

bond Genève als domicilie had gekregen. Maar hij voegde daaraan toe 

dat in de toekomst het Haagsche werk moet wezen (…) het scheppen 

van een internationale geest, het gieten van dien “International Mind” in 

de vorm van de Volkerenbond.

De uitnodigingen voor deze vergaderingen – die plegen iets meer te zijn 

dan droge statutaire noodzakelijkheden. Zoowel voor thee na afloop als 

voor geestelijke versnaperingen wordt gezorgd en die verzorgdheid van 

een overigens gewone bijeenkomst geeft aan het geheel iets aantrek- 

kelijks – werden gedrukt op geschept papier en daags na de vergade-

ring volgde in de dagbladen een uitgebreid verslag.8 

Van boven naar beneden: Van Oordt, 
Van Vollenhoven en Van Eysinga; mr. dr. 
Bernard C.J. Loder; mr. H.C. Dresselhuys;
rhododendron ‘H.C. Dresselhuys’.

Van boven naar beneden: Andrew 
Carnegie bij de opening van het 
Vredespaleis, 1913, fragment uit de film;
De Telegraaf 16 juni 1919.



14 15

ho
of
ds
tu
k 
1

De wapenstilstand met Duitsland werd op 11 november 1918 getekend 

en het vredesverdrag werd pas de volgende zomer (onder protest) 

door Duitsland getekend op 28 juni 1919 te Versailles. De hooggestemde 

idealen waren niet echt terug te vinden in het Verdrag van Versailles dat 

Duitsland als agressor en verliezer zwaar liet boeten, en de Volkenbond 

zou later een hulpeloze reus op lemen voeten blijken toen de wereld 

afstevende op de Tweede Wereldoorlog. 

Maar vooralsnog ging het Instituut vastberaden voort op de ingeslagen 

weg en alle aan het I.I.I. voorgelegde vragen deinden mee op de golven 

van de geschiedenis: vragen over het terugkrijgen van genaast vermo-

gen na de Russische Revolutie, over geconfisqueerde ladingen tijdens de 

Eerste Wereldoorlog; na de Tweede Wereldoorlog kwamen vragen over 

het verlies van de Duitse nationaliteit en staatloosheid; bij gastarbeiders 

rezen kwesties over verkeersongevallen en het internationaal huwelijks-

vermogensrecht, bij Vietnamese bootvluchtelingen over het ontbreken 

van huwelijksakten; er waren vragen met betrekking tot BOM-moeders  

en draagmoeders; er waren vragen over vakantiehuisjes in Frankrijk, maar 

evengoed over Senegalees verzekeringsrecht en milieuvervuiling in Afrika. 

Al deze vragen werden door het Instituut naar eer en geweten beant-

woord.

Honderd jaar later…
Honderd jaar later speelt het Internationaal Juridisch Instituut (na de 

naamsverandering in 1934 van Intermediair naar Juridisch) nog steeds 

een belangrijke rol in het geven van adviezen over het IPR en de toe-

passing van buitenlands recht in internationale familierechtelijke en 

vermogensrechtelijke geschillen. Een vast baken in de huidige, moderne 

rechtspraktijk van advocaten, notarissen, rechters en bedrijven. Minder 

hoogdravend als in die beginjaren, maar nog altijd vormt de beantwoor-

ding van vragen, waarvan er inmiddels 23.200 zijn behandeld, de rug-

gengraat van het Instituut. Daarnaast heeft het Instituut zich ook toege-

legd op het geven van cursussen, het verrichten van wetenschappelijk 

onderzoek en het schrijven van onderzoeksrapporten voor de recht-

spraak en voor internationale organisaties zoals het Europees Parlement 

en de Commissie van de Europese Unie. 

Op basis van archiefonderzoek, secundaire literatuur en interviews schetst 

dit jubileumboek een beeld van een eeuw Instituutsgeschiedenis en, 

onlosmakelijk daarmee verbonden, van de ontwikkeling van het Interna-

tionaal Privaatrecht. 

Vragen en antwoorden
Het Internationaal Intermediair Instituut (I.I.I.) verbond zijn hooggestemde 

idealen met de veronderstelde en sinds lang internationaal gevoelde 

behoefte om alle wetten en regels te verzamelen en die voor ieder-

een toegankelijk te maken. Een soort onafhankelijk informatiebureau 

op juridisch gebied waar de hele wereld van mee kon profiteren. Een 

verzamelpunt dat in internationaal privaatrechtelijke zin, maar wellicht 

ook in volkenrechtelijke zin een belangrijke rol zou kunnen vervullen in de 

nieuwe wereldorde van na de oorlog en bij zou dragen aan begrip en 

samenwerking tussen landen. Tegelijkertijd werden hiermee het I.I.I. als 

Nederlandse organisatie, Den Haag en Nederland op de kaart gezet. Het 

Instituut was als het ware een geschenk van Nederland aan de wereld.9

De eerste directeur, mr. J.H. Blink, legde het basisprincipe uit aan de hand 

van een voorbeeld: zoo zal bijvoorbeeld een Deen inlichtingen vragen 

over een stuk Spaansch verzekeringsrecht, aan welke vraag het Instituut, 

zoo niet een voor zijn ambtenaars bereikbaar gedrukt stuk aanstonds het 

antwoord geeft, voldoet met behulp van wat het van een Spaanschen 

correspondent verneemt.10

Maar het veroveren van een positie als internationale juridische vraag-

baak was verre van simpel: voor de Deen wist waar hij zijn informatie kon 

halen, moest er nog veel werk verzet worden. De geschiedenis van het 

I.I.I. laat een constante inspanning zien om die positie te krijgen en te 

houden, waarbij vooral de financiële middelen en de snel veranderende 

internationale verhoudingen een probleem waren. 

   

  9.   Minister van Buitenlandse Zaken jhr. mr. J. Loudon, erevoorzitter van de Raad van Bescherming, op de 
oprichtingsvergadering van het Internationaal Intermediair Instituut, 19 januari 1918, De Telegraaf, 20 januari 1918.

10.  Opstel mr. J.G. Blink voor prof. dr. D. Simons in het Weekblad van het Recht, maart/april 1918, NL-HaNA, Int. 
Intermediair Instituut, 2.19.041, inventarisnummer 1, dossier 2.

Boven: aankomst deelnemers Tweede 
Haagse Vredesconferentie bij de 
Ridderzaal in 1907.
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Het onderzoek in het archief was een belevenis op zich. Zwarte handen 

van de sigarenas en verroeste paperclips, een echo van een andere tijd 

en een ander ritme: verschillende postbestellingen op één dag (Amice, 

bedankt voor terugzending van de parapluie door mr. de Jong, maar… 

het was de mijne niet, die lang zo’n mooien gele haak niet bezit! Wilt u 

eens kijken, dan kunnen wij t.z.t. ruilen), en wie neemt er tegenwoordig 

nog persoonlijk contact op met de minister van Binnenlandse Zaken om 

met spoed even een telefoonaansluiting te regelen?12 Of krijgt zomaar 

het volledige adressenbestand van De Nederlandsche Bank toegescho-

ven? Ook daar gaat dit boek over: van Amices en belangenverstrenge-

lingen tussen regeringskringen en bedrijfsleven die nu vreemd aandoen, 

maar toen heel gewoon waren, naar een organisatie volgens de eisen 

van de huidige tijd. 

 

11.  Mr. dr. Richard Blauwhoff is senior legal counsel bij het IJI. Deze bijdrage is gebaseerd op Arthur Eyffinger, 
Dreaming the Ideal, Living the Attainable. T.M.C. Asser (1838-1913) Founder of The Hague Tradition, Den Haag: 
T.M.C. Asser Press, 2011. 

12.  Citaat: briefkaart, Van Eysinga aan Torley Duwel, 10 juni 1921, NL-HaNA, Int. Intermediair Instituut, 2.19.041, 
inventarisnummer 32, dossier 28.

van het huwelijk. Zijn benadering 
stuitte evenwel herhaaldelijk op 
verzet van de Russische delegatie, 
aangezien deze het huwelijk niet 
als een rechtsfiguur maar als een 
sacrament beschouwde. Na een kof-
fiepauze werd alsnog een werkbaar 
compromis bereikt. 
Er volgde op initiatief van Asser 
nog een Tweede Haagse Conferen-
tie (25 juni-13 juli 1894) waarin 
over burgerlijk procesrecht, hu-
welijk, echtscheiding, voogdij en 
faillissement beraadslaagd werd. 
Negen van de zestien deelnemende 
staten tekenden in november 1896 
het Haagsche Verdrag. 
Enkele maanden later, in februari 
1897, werd Tobias Asser voorzitter 
van de Staatscommissie Internatio-
naal Privaatrecht. Hij zag de instel-
ling van dit adviesorgaan vooral als 
een eerste stap voor een dergelijke 
instelling op internationaal niveau. 
Nederland kon hierin het voortouw 
nemen en ‘gidsland’ worden. Frank-
rijk en Rusland volgden dit Neder-
landse voorbeeld en richtten kort 
daarna hun eigen staatscommissies 
IPR op.
Op de Derde en Vierde Haagse  
Conferentie (29 mei-18 juni 1900; 
16 mei-7 juni 1904) werden min-
der resultaten geboekt. Dit lijkt 
vooral te wijten aan de geopolitieke 
ontwikkelingen. De Boerenoorlog 
(1900-1902) en de Russisch-Japanse 
Oorlog (1904-1905) ondermijden de 
idealen van internationale solidari-
teit en universalisme. Desondanks 
werd het Verdrag van november 
1896 in gewijzigde vorm onderte-
kend door alle deelnemende staten, 
met uitzondering van Japan. Ook 
kwamen, nog in het kielzog van 
deze conferenties, min of meer 
succesvolle IPR-verdragen tot stand 

Als diplomaat breidde Tobias Asser 
in het volgende decennium zijn 
internationale netwerk aanzienlijk 
uit. Hij vertegenwoordigde Neder-
land in de jaren tachtig op ver-
schillende internationale conferen-
ties: over de openstelling van het 
Suezkanaal; over de doorvaart van 
de Congorivier; en hij was afgevaar-
digde op de Spoorwegenconferenties 
in Bern. 
Tegen 1890 verliet Tobias Asser 
Amsterdam en de academische 
wereld. Hij richtte zich op zijn 
loopbaan als diplomaat. In de eerste 
Haagse conferenties stond het IPR 
centraal, daarna volgden nog de 
Haagse Vredesconferenties van 
1899 en 1907 waarin Asser even-
eens een belangrijke rol vervulde.
De eerste Conférence de La Haye 
die aan het Internationaal Privaat-
recht was gewijd, vond plaats in 
september 1893, een primeur voor 
Den Haag. Buiten het prestige van 
de kunstschilders van de Haagse 
School, bezat Den Haag indertijd 
nog weinig internationale allure, 
ook al was de hofstad de goede weg 
ingeslagen met de bouw van het 
Kurhaus (1887) en het hotel Des 
Indes. 
In zijn Avant-Projet bij deze Eerste 
Conferentie stelde Tobias As-
ser een lijst met acht beginselen 
(dispositions générales) op, die 
waren bedoeld als een ‘academisch’ 
voorschot op een eventuele interna-
tionale codificatie van het IPR. Op 
de agenda stonden in het bijzonder 
de verwijzings- en erkenningsregels 
betreffende huwelijk, huwelijksver-
mogensrecht, erfrecht en burgerlijk 
procesrecht. Tobias Asser verde-
digde hierin telkens een pragma-
tische benadering van prangende 
vraagstukken zoals de erkenning 

op het gebied van het huwelijk (in 
1905 en 1912). Door de opgelopen 
internationale spanningen kon 
evenwel niet nog een ‘Haagse con-
ferentie’ volgen. Bovendien werden 
op Russisch initiatief vredesconfe-
renties georganiseerd waarvan de 
ambities veel verder reikten dan 
het IPR.
In 1899 en 1907 vonden deze twee 
internationale vredesconferenties 
plaats. Een derde conferentie ging 
door het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog niet door. Deze confe-
renties staan ook wel bekend als de 
Haagse Vredesconferenties.
In 1910 zat Asser in een voorberei-
dingscommissie waarin ook andere 
eminente Nederlandse juristen en 
bestuurders, zoals Van Karnebeek, 
De Beaufort, Cort van der Linden, 
Loder, Van Vollenhoven, Meyers, 
Van Eysinga, De Louter en Molen-
graaff zaten. Asser doneerde onge-
veer de helft van het prijzengeld 
dat verbonden was aan de uitrei-
king van de Nobelprijs voor de 
Vrede (1911) aan dit initiatief,  
dat pas na zijn overlijden in 1913 
en na de Grote Oorlog – in 1923 –  
resulteerde in de oprichting van  
de Haagsche Academie voor Inter-
nationaal Recht.

In 1876 verkreeg het Internationaal 
Privérecht aan de rechtenfaculteit 
van de Universiteit van Amsterdam 
de status van keuzevak in het cur-
riculum. Het academisch onderwijs 
werd in Amsterdam door Tobias 
Asser (1838-1913) verzorgd. Hij gold 
toen al als de auctor intellectualis 
van het op 11 september 1873 in 
het stadhuis van Gent ingestelde 
Institut de Droit International. De 
idealen en doelstellingen van dit 
instituut kwamen overeen met een 
in datzelfde jaar in Brussel vooral 
door Amerikaanse rechtsgeleerden 
opgerichte instelling, die in 1895 
werd omgedoopt tot de Internatio-
nal Law Assocation. 
In de jaren 1878-1880 volgden de 
eerste uitgaven van Assers publi-
catie Schets van het internationaal 
privaatregt, dat in 1880 ook in het 
Duits en in 1884 in het Frans werd 
uitgegeven. Dit werk getuigt van 
de grote invloed die IPR-rechtsge-
leerden als von Savigny, von Bar en 
Mancini op het denken van Tobias 
Asser uitoefenden. 
De Schets was door Tobias Asser 
niet zozeer bedoeld als naslagwerk 
voor de rechtspraktijk. Het werk 
moest vooral een nieuwe impuls 
geven aan het wetenschappelijk 
discours over de rechtspraktijk, de 
justitiabelen doordringen van het 
belang van het IPR voor de ontwik-
keling van de internationale rechts-
orde en een bijdrage leveren aan de 
internationale vrede. Assers drang 
om deze idealen te bevorderen, 
leidde in 1873 tot de oprichting van 
het Institut de Droit International. 
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst 
in 1875 in de Ridderzaal in Den 
Haag werden voorstellen gedaan 
om te komen tot een internationaal 
Burgerlijk Wetboek.

Tobias Asser, het IPR en het IJI
Bijdrage van Richard Blauwhoff  11

Amice, bedankt voor terugzending 
van de parapluie.

Tobias Asser.
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