
 

VOORWOORD. 

 

De Hollanders hebben een typeerende sympathie en liefde voor de verdrukten. Ieder die, te 
recht of ten onrechte, een slachtoffer geworden is van de overmacht, kan rekenen op de Hollandsche 
sympathie. De kwajongen die naar het politie-bureau gebracht wordt, kan er veilig op rekenen, dat 
het publiek, zich zal keeren tegen den politie-agent. 

Toen België en Frankrijk leden onder de Duitsche invasie in 1914, was de meerderheid van de 
publieke opinie in Holland ten gunste van Frankrijk en België. Maar niet zoodra was het blaadje 
omgekeerd en leed Duitschland onder de buitensporige eischen van het verdrag van Versailles en 
onder de bezetting van het Rijnland en het Roergebied, of de Hollanders voelden groot medelijden 
met hun Oostelijke buren. 

In de laatste tijd kwam deze zelfde typeerende trek tot treffende uiting, toen de geheele 
bevolking onder leiding van de regeering spontaan groote sommen bijdroeg voor het herstel van 
Finland. De oorsprong van deze trek is misschien te vinden in de dagen, toen de Nederlanders leden 
door de verdrukking en er een tegenzin werd geboren tegen alle machtsmisbruik tegenover de 
zwakken. Na Duitschlands ineen zinking in 1918 deden de Hollanders heel veel om het Duitsche 
lijden te verzachten. De wereld krijgt nu gelegenheid om te zien, hoe Duitschland reageert op de 
vriendelijkheid en hulp, die Holland toonde in hetgeen Herr Hitler zelf beschreven heeft als  “de 
donkerste dagen voor het Duitsche ras”. 

Eenige dagen nadat de Nazi’s Holland binnen gevallen waren, wees één van de Hollands meest 
bekende journalisten in een radiorede op de agressie, in de volgende bewoording: 

“ Dit is ons aangedaan door diezelfde jonge menschen, die wij, na de groote oorlog, zelf naar 
“Holland gehaald hebben, om ze tegen de honger te beschermen. Tienduizenden kinderen kwamen 
“in ploegen bij ons: wij gaven ze melk, kaas en het beste voedsel, dat wij hadden, zoodat deze 
“Duitsche kinderen die wij beschouwden als onschuldige slachtoffers van de oorlog, niet ten offer 
“zouden vallen aan Engelsche ziekte of tering, geen ziekte zouden krijgen, waardoor zij voor hun 
“leven geknakt zouden zijn. Wij voteerden groote leeningen, zoodat gedurende de oorlog en 
“daarna, voedsel kan worden gezonden vanuit Holland aan Duitsche kinderen. Wij haalden 
“tienduizenden kleine jongens naar ons toe, die iedere duimbreed van ons land leerden kennen. De 
“Hollanders waren altijd vriendelijk voor de Duitschers. Wat ons nu overkomen is , is het werk van 
“onze vrienden. Deze kinderen groeiden op en vielen met wapengeweld een land aan, waarmede ze 
“bekend waren geraakt, en dat hun, in zijn vriendelijkheid, voedsel had gegeven. 

“ Wat zal er gebeuren met de naam van Duitschland? Zal ooit iemand in staat zijn vriendelijk te 
“handelen tegenover Duitschers? De naam Duitschland is synoniem geworden met verachting, 
“schande en dagelijks groeiende haat. En verstandige Duitschers moeten erkennen, dat dit juist is. 
“Deze Duitsche kinderen, opgegroeid tot mannen, hebben nu onze kinderen vermoord, onze 
“vrouwen, zij hebben hun eigen uniformen onteerd en de onze, die ze gestolen hebben. Is dit de 
“meeste militaire natie ter wereld?  Waar is de eer van de Duitsche soldaten, van de Duitsche 
“ridders? Ontken niet dat Ge burgers gedood hebt, vrouwen en kinderen! Ik heb het zelf gezien! 

“Ik kan U zelfs niet haten, ik voel medelijden met U, Duitschers. Ik vind het jammer voor de 
“Duitsche natie, dat het zulke tyrannen verdraagt. Gij Duitschers zijt zeer gevoelig voor wat de 
“wereld van U denkt. Is het U onverschillig hoe Amerika over U denkt, het Vaticaan, ieder fatsoenlijk  
“mensch in de wereld? Waar is de “Deutsche Kultur” en “Deutsche Treue”? Wat is er met deze 
“opvatting gebeurd?  Ik weet, dat velen van U het slachtoffer geworden zijn van de zedelijke 
“wanhoop. Maar het is nog niet te laat. Waardoor zal de wereld de Duitsche natie weer zien 
“ontwaken tot eer en recht? Ongetwijfeld zal het zijn door de afloop van de oorlog. Zelfs al wint Ge 
“nu veldslagen, Ge zult de oorlog verliezen. Waarom strijdt Ge? Wat zal de oorlog U brengen? 

 



 

 

“DEUTSCHES VOLK ERWACHE!” 

 

 

ozo       ozo      ozo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tot die noodlottige Vrijdag, de 10e Mei 1940, was Holland een goed bestuurd land, een 
krachtig land, een land met gestadige vooruitgang, een land, waar een buitengewoon groote mate 
van sociale gerechtigheid heerschte, waar de rijkdom meer gelijkmatig verdeeld was dan in de 
meeste Europeesche landen; waar noch buitensporige rijkdom, noch schrijnende armoed heerschte; 
een land, dat zijn overzeesche bezittingen met wijsheid bestuurde en zijn hulpbronnen voor de heele 
wereld had opengesteld, terwijl 't tegelijkertijd het streven naar meerdere welvaart, het geestelijk en 
stoffelijk welzijn van zijn onderdanen bevorderde; een land, welks bewoners onderscheidingen 
hadden verkregen in kunsten en wetenschappen en aan wie een buitengewoon groot aantal  
Nobelprijzen was toegekend; waar de beschaving op hooge trap stond; een constitutioneele 
monarchie, die binnen en buiten de grenzen bekend stond als een democratie; een land, dat niets 
verlangde van wat anderen toebehoorde; een land van vrijheid, van verdraagzaamheid, van stoere 
werkkracht en succes. 

Holland is één van de oudste en kleinste landen van Europa. Zijn 80-jarige oorlog tegen Spanje, 
die in 1648 eindigde, bracht zijn vrijmaking-” de opkomst der Nederlandsche Republiek”, zooals John 
Motley het noemde. De halve eeuw, die volgde, zag de voltooiing van zijn groei tot een staat. Sinds 
1715, het jaar, waarin voorloopig Frankrijks expansiezucht gebreideld werd, zijn de Nederlanden een 
factor van stabiliteit geweest in de Europeesche politiek, een rol, welke, zooals de geschiedenis van 
heden bewijst, in geenen deele een vooruitstrevende geest in het binnenlandsche bestuur uitsloot. 
Het Napoleontische tijdvak was een beproeving, waaruit de Hollanders weer vrij opkwamen, dank zij 
hun energie meer vereenigd tot één natie dan ooit te voren, onder leiding van het Huis van Oranje. 
Waarin van toen af de kroon der Nederlanden erfelijk werd. In 1839 kwam er een eind aan de 
ongelukkige vereeniging met België, bezegeld op het Weener Congres in 1815. Sindsdien hebben de 
Nederlanders eenigszins afwijzend gestaan tegenover het veranderd aspect van de Europeesche 
politiek. De Hollanders zagen in, dat de geringe oppervlakte en bevolking van hun land, de ligging op 
de kruispunten van West-Europa, aan de mond van de Rijn, Maas en Schelde, het belangrijk maakten 
voor hen, ( de politiek van de groote mogendheden latende, voor wat ze was ) niet gemengd te 
worden in verbonden of tractaten met een of andere mogendheid of groep van mogendheden. Zij 
zagen zeer duidelijk in, dat nóch Frankrijk , nóch Groot-Brittannië, nóch Duitschland de gestadige 
invloed op Nederland zouden dulden van een of andere groote staat. 

Achtereenvolgens handelden de regeeringen van Nederland volgens deze overtuiging. 
Standvastig volgden zij een non-interventiepolitiek. Tegelijkertijd vervielen zij niet in de fout van 
beperking van hun strijdkrachten, ofschoon er groote groepen in het land waren, die ontwapening 
voorstonden. Zij beseften ten volle, dat maatregelen voor de verdediging van het land onmisbaar 
waren, indien de gevaren, verbonden aan het gemis van een militaire macht, vermeden dienden te 
worden. Dit was hun eigen belang, maar ook dat van geheel Europa. De Nederlanden zouden 
vastliggen in de handen van het Nederlandsche volk, zij zouden nooit een al te gemakkelijke prooi 
worden van een of anderen brutalen indringer, zij moesten nooit aanleiding geven tot agressie, of 
tegen zichzelf, óf daardoor tegen andere landen. Holland ligt op het kruispunt van verkeerswegen, 
die wereldbeteekenis hebben voor alle landen. Dit is evenzeer waar voor Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao, de overzeesche bezittingen van Nederland. Zoolang ze onder beheer stonden 
van een klein volk, zooals de Hollanders, behoefden zulke streken geen zorg te baren aan eenig land, 
mits het moederland naarstig zijn onafhankelijkheid bewaart en niet in verbinding treedt met een of 
andere mogendheid of groep van mogendheden. Deze voorwaarde heeft Nederland altijd angstvallig 
in het oog gehouden, zoowel in Ned. Indië als in Europa. De buitenlandsche politiek van Nederland 
verkreeg hierdoor een volkomen uitzonderlijk(e) doel en gedragslijn; terwijl het groote kracht, 
standvastigheid en volkomen eenheid van handelen waarborgde. 

Geen allianties of militaire conventies, noch besprekingen met vreemde generale staven 
werden door de Nederlanden gehouden. Het land wenschte niet deel te nemen, zelfs niet aan zulke 
schijnbare onschuldige overeenkomsten als non-agressiepacten. Herr Hitler ondervond dit, toen het 
in 1936 met zijn plannen strookte, ons zulk een pact aan te bieden. Het voorstel werd beleefd van de 
hand gewezen. Deze weigering kwam niet voort uit een of andere opportunistische overweging, 



noch uit een of andere afkeer of wantrouwen tegen despoten. De reden van de weigering was, dat 
de Nederlanders overwogen, dat één algemeen verdrag ter voorkoming van oorlog – zooals het 
Briand-Kellog pact, waarbij Duitschland één der partijen was – voldoende  was,  en dat elk nieuw 
verdrag met dezelfde strekking, noodzakelijk een verzwakking te weeg brengt van de kracht van 
vorige verdragen. Bovendien gelooven de Nederlanders, dat non-agressie-verdragen niet absoluut 
noodzakelijk zijn; óf wij leven in een beschaafde internationale gemeenschap en dan is geen non-
agressie-pact noodig, óf we leven er niet in en dan is een non-agressie-pact even onbeduidend als 
misleidend. De Hollanders hebben meer vertrouwen in feiten, dan in papieren overeenkomsten. 
Alleen voor het geval, dat een papieren overeenkomst de uitdrukking is van een ander fundamenteel 
feit op het gebied van internationale politiek, hebben zij geen byzonder bezwaar het te aanvaarden. 

Toen in 1923 Nederland de verklaringen aannam, die elk afzonderlijk gedaan waren door de 
Vereenigde Staten, Frankrijk, Engeland en Japan, inhoudende, dat de mogendheden waarborgden de 
integriteit van Ned.Oost -Indië, handhaven, erkende zij, dat de integriteit van Ned.Oost-Indië één van 
die fundamenteele noodzakelijkheden is in zijn nationale politiek: een politieke noodzakelijkheid van 
de eerste orde. Dat zij een uitdrukking van deze noodzakelijkheid op papier aanvaardden, scheen 
voor de Nederlanders geen afwijking te zijn van hun traditie, hun buitenlandsche politiek zooveel 
mogelijk te baseeren op de harde werkelijkheid, en op niets anders. Dit was geen afwijking van de 
fundamenteele politiek van non-interventie. Aangezien zij alleen wenschen te behouden wat hun 
eigen bezit is, zijn de Nederlanders voorstanders van een geordende internationale gemeenschap. 
Alles leek hun beter dan de anarchistische gemeenschap der volkeren, zooals die bestond vóór 1914. 
Toen daarom de Volkenbond gesticht werd met het hoofddoel om te voorzien in de veiligheid en 
integriteit van de staten, die er lid van waren en toen ( dit was voor Nederland van het grootste 
belang ) deze Bond universeel van karakter beloofde te worden, besloot Holland zich aan te sluiten, 
ten einde mede te werken dit nieuwe instituut kans van slagen te geven. 

Verre van te breken van 's lands welbewuste politiek van geen politieke samenwerking met 
eenige speciale macht of groep van machten, was de toetreding tot de Bond niet meer dan een 
nieuwe manifestatie van die politiek: het nastreven van de hoogst mogelijke graad van veiligheid. 
Collectieve veiligheid zou de plaats innemen van non-interventie. Het was verandering van methode, 
maar niet van doelstelling. 

Naar meening van Nederland was juist de universaliteit van de Bond, zooals die bedoeld was, 
zijn bestaansmogelijkheid. Er zou geen sprake van kunnen zijn, dat één van de leden in de 
belangensfeer werd getrokken van een of andere byzondere mogendheid of groep van 
mogendheden. Men kan zich gemakkelijk voorstellen hoe groot de teleurstelling van Nederland was, 
toen de Vereenigde Staten niet toetraden tot de Bond : dit feit beroofde de universeele Bond van zijn 
karakter, aantrekkelijkheid en macht. Maar evenwel scheen de Bond door zijn ledental nog een 
voldoende algemeenheid te bezitten, om het voor Nederland wenschelijk te maken om toe te 
treden, hetgeen heel spoedig gebeurde, nadat het instituut van de Bond van kracht werd ( 1920 ).  
Iedereen weet, hoe kort van leven de verwachtingen waren,  gebaseerd op het groote Instituut van 
Genève. De autoriteit van de Bond, als die ooit bestaan heeft, nam met de jaren af. De ontijdige 
ontwapeningsconferentie, de Mantsjoerije-kwestie, de Abessynsche oorlog, het uittreden van 
Duitschland, Japan en Italië en wat volgde, nam het toch al wankele crediet van de Bond weg. 

Toen in 1936 werd geconstateerd, dat de Volkenbond steeds machterloozer werd en 
voornamelijk, dat er geen hoop meer bestond op een algemeene ontwapening, nam Nederland het 
initiatief, om gezamenlijk met België en de Skandinavische landen een verklaring op te stellen, 
waarbij  ze zich niet langer gebonden achtten aan de door de Bond genomen besluiten inzake de 
handhaving van collectieve veiligheid. De Bond had gefaald en het was zelfbehoud, deze verklaring af 
te leggen. Daarbij – zonder daadwerkelijke uittreding uit de Bond – wat overbleef scheen waard te 
zijn behouden te worden, zoolang er niets beters was – keerde Nederland terug tot zijn 
oorspronkelijke politiek van non-interventie, vereenigd met een behoorlijk op peil brengen van een 
nationale bewapening, ten einde zich niet bloot te stellen aan het gevaar, dat een of ander land in de 
verleiding zou komen ons land binnen te vallen. Desondanks zal Holland altijd een ernstige poging 



tot bevordering van internationale samenwerking willen steunen, vooral als deze strekt om aan wet 
en orde een betere plaats te geven in internationale zaken, dan zij tot nog toe hebben ingenomen. 
Het vereischt weinig nadenken om in te zien, dat in tijden van oorlog alleen de Hollandsche politiek 
kon slagen in een poging de neutraliteit te handhaven: toen een nieuwe crisis Europa teisterde. Zoo 
was het in 1870, zoo was het ook in de groote oorlog van 1918. Dit was niet alleen in het belang van 
Nederland, maar ook in dat van Europa, Amerika en Azië , en indien er ooit eenige verdienste school 
in de buitenlandsche politiek van Holland, ligt deze in het feit dat zijn leiders er altijd in slaagden, de 
behoeften van het land aan te passen aan die van het continent, waarvan het deel uitmaakt. Eerst in 
1914 zag zelfs het keizerrijk Duitschland, dat het onverstandig zou zijn, om inbreuk te maken op de 
integriteit van Nederland, daar het wist, dat er geen vrede in Europa kon zijn , ingeval Nederland 
beroofd werd van zijn oude vrijheden. Er was een man als Hitler noodig om deze fundamenteele 
waarheid in de Europeesche politiek te negeeren; zijn overdreven opvatting van Duitschlands 
verhevenheid boven alle andere mogendheden bracht hem er toe die stap te doen, die gedurende 
meer dan drie eeuwen gebleken was fataal te zijn. 

De neutraliteitspolitiek, door Nederland gevolgd in tijden van oorlog tusschen andere landen, 
kan ten volle tot uitdrukking komen, door vergelijking met de neutraliteit van België, voor 1914, of 
met de permanente neutraliteit van Zwitserland. België voor de groote oorlog en Zwitserland sinds 
ongeheugelijke tijden, waren neutraal, omdat internationale conventies het voorschreven; de 
neutrale situatie dezer landen was bij verdrag bepaald. De Hollandsche neutraliteit daarentegen was 
zuiver willekeuring; het land was vrij om, naar eigen goeddunken, deze te allen tijd te laten varen. De 
neutraliteit van België en Zwitserland was gebaseerd op de wet, de Hollandsche neutraliteit op de 
politiek, geen enkele mogendheid kon er absoluut zeker van zijn, dat Nederland niet op een gegeven 
moment de traditioneele politiek van neutraliteit en non-interventie zou opgeven. Maar de wereld 
had geleerd te vertrouwen op de wijsheid en bezadigheid van de Hollandsche regeeringspersonen en 
deze hebben nooit het in ze gestelde vertrouwen beschaamd. 

De betrouwbaarheid en het degelijke karakter van onze buitenlandsche politiek maakten het 
voor alle mogendheden doenlijk, op vriendschappelijke voet te leven met het kleine Koninkrijk bij de 
zee. Banden van vriendschap bestonden al door traditie tusschen Nederland en de groote 
wereldmachten, met Duitschland niet minder dan met Engeland en Frankrijk , de Vereenigde Staten 
en Japan. 

Niet dat de Hollanders zoo zeer met de Duitschers sympatiseerden, maar zij waren sedert lang 
gewend om met allerlei volken om te gaan en hadden weinig moeite een basis te vinden voor 
samenwerking met hun Oostelijke buren. Omdat de gemeenschappelijke grenzen, industriëele en 
handelsbetrekkingen tusschen de beide landen van groot gewicht waren, ontstond een nauw contact 
tusschen Duitschers en Hollanders. 

Vele Duitschers vestigden zich in Holland. Groote aantallen vermengden zich met onze eigen 
bevolking en waren er ná één of twee geslachten zoo volkomen in opgelost, dat in voorkomen, in 
mentaliteit, in manier van doen, zij niet te onderscheiden waren van rasechte Hollanders. Anderen 
echter associeerden zich met de ontelbare maatschappijen, die karakteristiek zijn voor Duitsche 
nederzettingen in het buitenland en bleven volkomen Duitsch, zoo volkomen onderdaan, dat toen de 
nazi-druk kwam, zij zich keerden tegen het land, dat hun huisvesting en een levensbestaan had 
gegeven. 

Er is  één terrein op het wijde veld van internationale betrekkingen, dat door Hollanders tot 
voorwerp werd gemaakt van hun speciale belangstelling. Dat was het naar voren brengen van het 
internationale recht als een leidende en bindende regel van verkeer tusschen staten. De Hollanders, 
die geen territoriale eischen hadden ten opzichte van een of andere staat, en die als zeevarende en 
handelsdrijvende natie het hoogste belang hadden bij een duurzame goed geordende 
volksgemeenschap, hebben zooveel als zij konden bijdragen om de regel van het internationale recht 
te bevorderen. Het groote werk van Grotius, die zijn onsterfelijk werk schreef: “De Jure belli et pacis” 
gedurende de tweede helft van de 80-jarige oorlog tegen Spanje, is te bekend dan dat het noodig 
zou zijn het hier meer dan terloops te vermelden, en studenten in het privaat internationaal recht 



weten wat namen als Voet , Hubert, Bynkershoek  en anderen te beteekenen hebben. Het einde van 
de 19e eeuw en de vier decenniën van de 20e eeuw zagen een wederopkomen van de Hollandsche 
activiteit in deze gedachtensfeer. In 1899 en 1907 werden er twee groote vredesconferenties in den 
Haag gehouden, waar de oorlogswetten voor land en zee werden gecodificeerd en de regels werden 
vastgesteld voor de vredige oplossing van internationale kwesties. 

Als resultaat werd het Parmanente Hof van Arbitrage opgericht en men beschouwde het als 
een gunstig teeken voor de zuivere politieke atmosfeer van Nederland, dat de zetel van deze 
internationale rechtbank in Den Haag werd gevestigd. Amerikaansche vrijgevigheid voorzag het Hof 
van geschikte vertrekken door stichting van het Vredespaleis en tevens van een prachtige bibliotheek 
met zijn duizenden werken over internationaal recht en soortgelijke onderwerpen. Na de oorlog  
1914–1918 werd op dezelfde plaats het Permanente Hof van Internationale Justitie gevestigd; zijn 
vruchtbare werkzaamheden gedurende bijna 20 jaar werden onderbroken door de gebeurtenissen 
van September 1939, naar men mag hopen, dat wanneer eenmaal de wereldvrede is hersteld, er een 
nieuw tijdperk van de hoogste belangrijkheid voor dit Instituut zal aanbreken. Dit vredesgebouw 
huisvestte ook de Haagsche Academie voor Internationaal Recht, waarover verscheidene 
conferenties werden gehouden, waaraan de Nederlandsche regeering gaarne gastvrijheid verleende. 
Den Haag was het wereldcapitool geworden van internationaal recht en hoewel we de medewerking 
van andere staten voor dit groote werk niet over het hoofd mogen zien, is het hier toch wel op zijn 
plaats in herinnering te brengen, dat Nederland het met alle beschikbare middelen heeft bevorderd 
voor het algemeen welzijn van alle volken, die van goeden wil zijn. In het middelpunt van alle 
dramatische toonelen, waarvan wij nu getuige zijn, staat Den Haag. Ongetwijfeld zullen vele lezers 
van dit boek die prettige stad kennen, waarvan een Fransch schrijver zoo terecht heeft gezegd, dat 
het het grootste en schoonste dorp van Europa is. En inderdaad, dorp is het altijd gebleven in zijn 
rustige eigenaardige atmosfeer. Er is iets rustigs in de gedragingen der burgers. Het sober karakter 
van de eenvoudige huizen, de betrekkelijke schaarste aan groote opvallende gebouwen, het tot in de 
puntjes verzorgde uiterlijk en de onbetwistbare schoonheid werken alle mede, dat men de indruk 
krijgt van vrede en gelukkig leven. Den Haag is boven alles het middelpunt van 
regeeringswerkzaamheden, de zetel van het parlement, waarvoor de Hollanders de prachtige oude 
naam van Staten-Generaal hebben behouden. Hier woont gedurende een gedeelte van het jaar de 
Koningin in het bescheiden paleis op het Noordeinde, een monument van Hollandsche eenvoud en 
kalme waardigheid. Dichtbij, temidden van goed onderhouden bosschen, ligt het oude Huis ten 
Bosch, waar eens Stadhouder Willem III en zijn vrouw Mary woonden. Hier werden tegen het einde 
van de 17e eeuw belangrijke beslissingen genomen, die de kaart van Europa wijzigden en een 
belangrijke invloed oefenden op de geschiedenis van het continent; een koninklijke residentie in 
volste zin van het woord, ondanks zijn geringe grootte. In de Internationale sfeer verleent de 
aanwezigheid van het diplomatieke corps kleur aan het Haagsche maatschappelijke leven. 

Rondom Den Haag strekt zich de vruchtbare Hollandsche Kuststreek uit, met zijn groene 
weiden en bollenvelden, met zijn dorpen en steden, zijn breede rivieren en nog breedere 
mondingen, zijn ontelbare waterwegen van alle mogelijke grootte, badend in Hollandsch 
karakteristiek helder licht onder een parelmoeren hemel.  De zuiverheid van de atmosfeer 
harmoniëerst met het vredelievend karakter van de bewoners.  Zei Frederik de Groote niet, dat de 
Hollanders toonbeelden zijn van vredelievendheid en alleen strijders door den nood gedrongen? 

Zij zijn een volk van kooplieden en zeelieden, van stoere visschers, een volk dat het ver 
gebracht heeft in de landbouw en industrie. Zijn geleerden en universiteiten hebben gedurende 
eeuwen edelmoedig bijgedragen tot het gemeenschappelijke fonds van menschelijke wetenschap. 

Diep religieus als volk, was verdraagzaamheid altijd hun grootste deugd. In 1939 had dit 
gelukkige volk juist 100 jaren van vrede gekend. Juist een eeuw geleden was de bekende strijd met 
België geëindigd en geen andere oorlog had sindsdien het land geteisterd. Niet dat Holland geen 
nationale problemen kende. De economische wereldcrisis, die in 1929 begon, had dien ingegrepen in 
zijn economische positie.  Dan was er nog een aanzienlijke werkloosheid; de belastingen drukten 
zwaar. Op het terrein van de buitenlandsche politiek echter scheen de toestand bevredigend. Er was 



geen geschil met een of andere mogendheid, groot of klein; en er scheen geen bijzondere reden te 
zijn om te twijfelen aan een verdere vredige ontwikkeling. 

 

V R E D E S – E I L A N D . 

In Holland heeft de 31 ste augustus van aparte betekenis: het is de verjaardag van de 
Koningin, een nationale feestdag voor iedereen. Vlaggen wapperen van elk huis, 
regeeringsgebouwen zijn versierd en 's avonds geïllumineerd; de straten en pleinen, waar muziek 
gegeven wordt, zijn overstroomd door een vroolijke, opgewekte, hossende menschenmassa. De 
fonteinen in de prachtige Vijverberg, in het centrum van Den Haag, fonkelen in de zonneschijn – in 
de stralen van de “Oranje-zon” – die bijna nooit nalaat haar belofte te vervullen om deze dag te 
maken tot een schitterende feestdag voor het geheele volk. 

Nooit was de verjaardag van de Koningin met meer algemeene oprechte vreugde gevierd dan 
in 1938, toen hij samenviel met het 40- jarig jubileum van haar regeering. Het was, of alle 
onderdanen hulde wilden brengen aan haar wijs beleid, haar diep inzicht in de nooden van het land, 
die zij, in haar bijzonder lange regeering, altijd heeft getoond. De festiviteiten van de 31-Augustus 
1938 en volgende dagen, gaven de buitenwereld een beeld van een volk, vereenigd in de 
gemeenschappelijke liefde voor zijn onafhankelijkheid en zijn vrije instellingen, in het voortduren van 
zijn oude vrijheden, die door het Huis van Oranje altijd trouw en onbaatzuchtig zijn beschermd. 

Treffend was het contrast met de verjaardag van de Koningin in 1939 en de gelukkige dagen 
van het jaar te voren. In plaats van vreugde betoon wierp de politieke somberheid zijn schaduw over 
de festiviteiten. De feestelijke stemming ontbrak geheel. De atmosfeer scheen geladen met 
electriciteit. Het volk op dit vredeseiland had het gevoel, omringd te zijn door explosieve stoffen. Zou 
de vonk ontbranden, die de geheele wereld rondom in brand zou zetten? De afwezigheid van zoovele 
mannen en zonen, die gemobiliseerd waren en nu de kust bewaakten, de landgrenzen of vitale 
punten in het binnenland, was op zichzelf al voldoende om alle echte vroolijkheid weg te nemen,  op 
deze droevigste Koninginnedag, die we ooit hebben gekend. 

Gedurende de laatste dagen van Augustus 1939, zweefde Holland tegelijk met de geheele 
wereld tusschen hoop en vrees. Dat de Westersche demoratieën geen oorlog wilden, was de vaste 
overtuiging van iedereen. Dat Duitschland geen oorlog  wenschte, was eveneens zeker, met dit alles 
beslissende verschil, dat Duitschlands leiders bereid waren om tot het uiterste te gaan, zelfs indien 
daarbij een oorlog onvermijdelijk mocht blijken. Sommigen van het Duitsche volk steunden hun 
Führer fanatiek, anderen moesten met geweld tot onderworpenheid en rust worden gebracht en 
een derde categorie leefde in een zonderlinge staat van onverschilligheid. Toch was het zeker, dat het 
volk zijn Nazi-meesters overal zou volgen, waar deze hen zou leiden. 

Op vrijdagavond van de eerste September, hoorden we een belangrijk radiobericht uit Berlijn 
over de gespannen verhoudingen tusschen Duitschland en Polen. De aankondiging geschiede in zulks 
bewoordingen, dat het de hoop scheen te rechtvaardigen, dat zelfs brandende kwesties als die van 
Dantzig, de Poolsche Corridor en de behandeling van de minderheden door onderhandelingen 
zouden worden opgelost. Vroeg in de volgende morgen echter werd deze laatste hoop weggevaagd 
door het bericht, dat Duitsche troepen Polen waren binnengevallen en dat het Poolsche leger 
weerstand bood. Nogmaals scheen de oorlog haar verschrikkingen over Europa uit te storten. En 
inderdaad, de volgende dag bracht het nieuws, dat eerst Engeland en toen Frankrijk, ter uitvoering 
van hun garantie aan Polen, verklaarden, dat de staat van oorlog bestond tusschen hen en 
Duitschland. 

Daar ik deze ontknooping al verwachtte, was ik op die mooie Zondagmorgen al vroeg naar 
mijn bureau gegaan. Mijn trouwe staf op het Ministerie, allen mannen van rijpe ervaring en vol 
toewijding voor het landsbelang, weinig in getal, maar onovertroffen in waarde, waren daar om alle 
maatregelen uit te voeren, die al eenige tijd tevoren waren voorbereid. Vermoedende, dat wij bij het 
begin van het conflict in elk geval niet zouden gemengd worden, liepen wij voor de laatste maal nog 
eens de neutraliteits-proclamatie door, die uitgevaardigd zou worden onmiddellijk na de tijding van 



het uitbreken van de oorlog. Dit document was zeer zorgvuldig opgesteld door eenigen van de beste 
rechtsgeleerden in het land; in het geval van oorlog tusschen derde mogendheden, diende het om 
de positie van Nederland vast te stellen, en om regelingen vast te leggen, waarin zijn neutrale positie 
nauwkeurig gebaseerd was op de regelen van internationaal recht. De Hollanders zijn nooit van 
meening geweest, dat internationaal recht te vaag was, om te dienen als basis van onze 
internationale gedragslijn. Integendeel, zij waren van meening, dat de bepalingen van het 
volkenenrecht vastgesteld kunnen worden met voldoende juistheid, om aangenomen te kunnen 
worden door iedere regeering, die geen neiging heeft om ze over het hoofd te zien. In de 
wereldoorlog was de positie van Nederland gebaseerd op internationaal recht en op niets anders. In 
die moeilijke periode heeft Holland, tegenover de inspiraties van de oorlogvoerende partijen, altijd 
vastgehouden aan de voorschriften van dit recht, als het éénige onpartijdige en objectieve middel 
om vast te stellen, wat zijn rechten en verplichtingen waren en welke die waren van de 
oorlogvoerenden. Wij meenden weer deze gang van zaken te moeten volgen door dit recht te maken 
tot ons leidend beginsel en niet tot een of andere opportunistische opvatting, en dat deden wij. 

Daarom, zoodra het bericht kwam van het uitbreken van de oorlog, was er weinig meer noodig 
dan het drukken op een knop, om deze neutraliteits-proclamatie te doen verschijnen. Deze 
proclamatie, gericht tot allen die het aanging, begon met vast te stellen, dat, aangezien er een 
oorlogstoestand was ontstaan tusschen een aantal vreemde mogendheden, de Nederlandsche 
Regeering had besloten strikte neutraliteit te bewaren en vervolgde dan met in bijzonderheden op te 
noemen, wat deze neutraliteit zou inhouden. 

Aan deze bepalingen heeft de Nederlandsche Regeering zich stipt gehouden; niemand heeft 
ooit in twijfel getrokken, dat de inhoud er van in volkomen overeenstemming was met de 
aangenomen regelen en beginselen van internationaal recht. Noch heeft eenige mogendheid, 
Duitschland niet uitgezonderd, ooit eenige gerechtvaardige reden gehad, zich te beklagen, dat deze 
zichzelf opgelegde neutraliteitsregeling niet onpartijdig waren en waardig zijn toegepast. Toen 
Duitschland ons aanviel, voelde het zichzelf verplicht redenen te zoeken van geheel verschillend 
karakter om zijn geweldpleging te rechtvaardigen. 

Het Parlement kwam bijna dadelijk bijeen. De beide Kamers onderschreven ten volle de 
politiek van de Regeering en maakten van deze zitting een indrukwekkende demonstratie van 
nationale éénheid. Zelden was het land meer één dan bij die gelegenheid. Deze volledige 
overeenstemming van inzichten, wat betreft, de buitenlandsche politiek, tusschen Regeering en 
Parlement bleef bestaan, gedurende de geheele periode van Hollands neutraliteit; alleen de kleine, 
maar schreeuwerige groep van onze Nationaal-Socialisten deden af en toe een wanklank hooren. 
Toen ik in November 1939 het budget voor 1940 van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken in de 
Tweede Kamer moest verdedigen, juichten de afgevaardigden de verklaring toe, die ik bij die 
gelegenheid aflegde, en de vertegenwoordigers van alle partijen betuigden hun adhesie met de 
gedragslijn van de Regeering, doordat zij bij het einde van mijn rede mij de hand kwamen drukken. 
Hetzelfde had plaats, toen ik twee maanden later het budget in de Eerste Kamer moest verdedigen. 
Zooals in elke gezonde democratie werd er critiek geoefend op sommige punten van de 
regeerinspolitiek, maar wat betreft de leiding van de buitenlandsche zaken van hun land, kwam dit 
practisch niet voor. 

Nauwelijks was de oorlog begonnen met de verwoede aanval op Polen, of zware beproevingen 
stonden ons als neutrale staat, te wachten. In een oorlog tusschen groote mogendheden in de 
onmiddellijke nabijheid is de positie van een neutrale staat verre van benijdenswaardig. Dit was onze 
ervaring geweest in 1914 – 1918; wij werden het opnieuw gewaar in de laatste maanden van 1939. 
Men kan zich nauwelijks indenken, hoe moeilijk het is onder zulke omstandigheden neutraal te 
blijven. Er steekt niets romantisch, laat staan heldhaftigs in. Ofschoon de krachtige handhaving der 
neutraliteit, als het noodig is, kalmte, onpartijdigheid en moed vergt, is deze heele actie weinig 
dramatisch, wekt weinig geestdrift en is in het algemeen ondankbaar; toch is neutraliteit het ééne 
mogelijke voor een land met de geografische en politieke ligging van Nederland. Het kan geen 
alliantie aangaan met een groote mogendheid of groep van mogendheden, zonder dat het zich 



onmiddellijk de gramschap op de hals haalt van de een of andere mogendheid, voor wie zulk een 
alliantie een ergernis is. Voor een land in de positie van Nederland, zou iedere andere politiek, dan 
die van neutraliteit, zelfmoord geweest zijn. Toen Duitschland eenmaal was binnengevallen, gingen 
er in andere landen stemmen op, die beweerden, dat, als Holland tijdig een of andere defensieve 
regeling had getroffen met de Gealliëerden, zij niet het lot hadden ondergaan, dat de Duitsche 
aanval over hen bracht. 

Dit argument is ten eenen male onbeduidend. Er bestaat niet de minste twijfel, of op het 
oogenblik dat Duitschland had vernomen ( en men weet hoe uitgebreid zijn inlichtingendienst is ), 
dat de Hollandsche regeering intrigeerde met de Gealliëerden, zou het ons onmiddellijk aangevallen 
zijn, lang voordat de gealliëerde troepen ons bijstand hadden kunnen verleenen. Ik moet opmerken, 
dat ik bij de verantwoordelijke menschen in Engeland op dit punt, geen misvatting heb gevonden. 
Ieder weldenkend mensch, die al de feiten van de situatie in aanmerking neemt, kan tot geen andere 
conclusie komen. 

Bij twee gelegenheden, eens in November 1939 en eens in April 1940, publiceerde het 
Hollandsche Ministerie van Buitenlandsche Zaken een verzameling documenten ( het zoogenaamde 
Oranjeboek ), die een overzicht gaven van de voornaamste zaken, waarmede dit Ministerie te doen 
heeft gehad, in verband met de oorlog en welke voor publicatie in aanmerking kwamen. Het is 
jammer, dat aan publicaties van dien aard, zoo weinig aandacht en publicaties wordt geschonken. Zij 
bevatten een schat van onderricht en voorlichting, voor diegenen, die werkelijk een inzicht willen 
hebben in de buitenlandsche zaken. Maar het schijnt het noodlot te moeten zijn van dergelijke 
publicaties, dat zij in alle landen aan het groote publiek voorbijgaan en hoofdzakelijk in handen 
komen van specialisten, die ze ontleden, zooals een anatomist met een lijk doet. Onze Oranje-
boeken hadden geen betere ontvangst. En toch geven zij een uitstekende indruk van de 
buitengewone krachtsinspanning van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, om ons te 
handhaven te midden der oorlogsvoerende partijen en het schip van staat veilig te sturen tusschen 
het Scylla en Charybdis der twee vijandelijke kampen. Deze Oranje-boeken geven een onweerlegbaar 
getuigenis van het feit, dat de geest, die Nederlands neutraliteit bezielde, er een was van de meest 
strikte onpartijdigheid, op een basis van internationaal recht. 

Men is nooit van deze weg afgeweken, hoe de Duitsche propaganda zich ook beijverd heeft de 
wereld wat anders wijs te maken, nadat Duitschland het masker had afgeworpen en Holland was 
binnengevallen. 

Vóór alles hebben wij onze wil om neutraal te blijven doorgezet en zoo bleef het tot op het 
allerlaatst. Op de vierde Mei 1940, een kleine week voor de Duitsche inval, zond de gezant te Den 
Haag van een den oorlogvoerende mogendheden mij een nota, met het verzoek hem de silhouetten  
te verschaffen van onze militaire luchtmacht en eenige bijzonderheden van dien aard. Binnen een 
uur had hij mijn antwoord, waarin ik weigerde hem eenige inlichting van dien aard te verschaffen, 
ofschoon de militaire beteekenis ervan, indien daar sprake van was, zeer gering zou zijn. Het beginsel 
moest voorop staan, dat we op geen enkele aanvrage van dien aard zouden ingaan, daar dit 
noodzakelijk tot de eerste stap zou leiden naar schending van onze neutraliteit. 

De Nederlandsche regeering – en ik geloof, dat ik zeggen mag het geheele volk – besefte ten volle, 
dat zulk een streng doorgevoerde neutraliteitspolitiek, verre van voordeelig was. Als één der beide 
oorlogsvoerende partijen onze neutraliteit zou schenden en ons onverhoeds zou aanvallen, kon er 
nauwelijks sprake zijn van eenig overleg met de andere partij, zoodat in elk geval, hulp twijfelachtig 
zou zijn. 

Maar zoals reeds is aangetoond, het was veel te gevaarlijk voor een land in Hollands positie, om zelfs 
maar besprekingen te houden, om maar niet te spreken van pacten en conventies met een van de 
oorlogsvoerende partijen; en nu het duidelijk was, dat wij niet in militaire onderhandelingen konden 
treden met beide partijen tegelijk, was de eenige weg, die openbleef, te volharden in onze houding 
van afzijdigheid. Deze noodzakelijke streng afzijdige houding gaf aanleiding tot voortdurende 
moeilijkheden met de beide oorlogsvoerende mogendheden. In de wereldoorlog is het niet anders 



geweest en zij, die zich de briefwisseling herinneren, dikwijls van onaangename aard, die gehouden 
werd tusschen neutrale mogendheden ( de Ver. Staten ingegrepen voor zij in oorlog gingen ) kunnen 
gemakkelijk begrijpen hoe het nu was. Het Oranje-boek, uitgegeven door de Regeering verschaft veel 
materiaal, om dit nader toe te lichten. Een caricatuurteekenaar van “Punch”werd er door 
geïnspireerd om een kleine jongen af te beelden, die met een verbijsterd gezicht aan zijn vader 
vraagt, of een neutraal land, een land is, dat aan twee kanten in oorlog is. Er schuilt veel waarheid in 
de ietwat overdreven schildering van het genot van neutraal te zijn. 

In de vorige oorlog zat er aan de neutraliteit nog een kant, die de neutralen soms eenig 
voordeel bezorgde. Men zal herinneren dat in de neutrale landen veel menschen winst maakten, die 
varieerden van bescheiden tot reusachtig, door het fabriceren en verkoopen van produkten, die de 
oorlogvoerenden noodig hadden. Deze voordeelige zijde van de medaille, hoe immoreel het ook 
moge wezen, bestond in het geheel niet in de eerste phasen van de tegenwoordige oorlog, want de 
oorlogvoerenden hadden hun les geleerd en door het gemeenschappelijk koopen en het vaststellen 
van maximumprijzen en andere middelen de mogelijkheid voor zoogenaamde O.W.ers beperkt. 
Aldus werd het lot van de kleine neutralen in Europa meer onbenijdenswaardig dan ooit. Daar zij 
zich tusschen twee vuren bevonden, zagen zij zich geplaatst voor reusachtige uitgaven, ten einde de 
gewapende macht op oorlogssterkte te houden. Zij die, evenals Noorwegen, niet zulk een kijk 
hadden op hun neutrale positie, betaalden dientengevolge een hooge prijs voor hun nalatigheid. 

De wereldhandel nam, als gevolg van de oorlog, op schrikbarende wijze  in omvang af en men 
kan zich gemakkelijk voorstellen wat dit beteekende voor een zeevarend land als Holland, welks 
nadeelig handelsbalans altijd ruimschoots gecompenseerd werd met diensten aan andere landen op 
het gebied van transport. Daar de belastingen omhoog gingen om te voldoen aan de steeds 
groeiende behoefte van de schatkist, droogden de bronnen, waaruit ze voorkwamen, op als een 
beekje in een droge zomer. De prijzen hadden de neiging om sterk te rijzen, de effectenbeurs daalde, 
de werkloosheid was algemeen: tegen minder dan 200.000 werkloozen in de zomer van 1939 waren 
er meer dan 275.000 in de eerste maanden van 1940, een toename, die – zelfs wanneer we de 
invloed van het seizoen laten gelden – buitengewoon is, wanneer we in aanmerking nemen, dat een 
groot deel van hen, die werkten, gemobiliseerd was. Onfortuinlijke beleggingen in oorlogsmateriaal 
verhinderde, de vorming van nieuw kapitaal, dat in een land als Nederland met een steeds groeiende 
bevolking, een vitaal belang is. Dit waren de economische oorlogstegenspoeden voor de kleinere 
Europeesche neutralen, een onderwerp dat misschien een moderne Dürer zou hebben geïnspireerd 
om een ets te vervaardigen met een nieuwe apocalyptische visie op ellende en ondergang. 

Waarom? Was een vraag, die in die dagen dikwijls gedaan werd. Waarom al dit lijden, waarom 
deze verwoesting, waarom deze stagnatie in de vooruitgang der volkeren? Hier was een land dat zich 
altijd ernstig beijverd had, om te helpen de internationale betrekkingen te verbeteren, om de 
internationale gemeenschap te plaatsen op de fundamenten van recht en orde, in het kort om de 
menschelijke samenleving over de geheele wereld te verbeteren. Nu moest het lijden, zelfs vóór de 
Duitschers hun nachtelijke inval deden, buiten eigen schuld. 

Waarom, inderdaad, komen zulke beproevingen over een onschuldig land? Het is een kreet, 
die gehoord wordt, bij alle menschelijk lijden dat, volgens onze begrippen, onverdiend is. Toch, 
ondanks de moeilijkheden van Hollands positie, voelde het geheele volk zich oprecht dankbaar, dat 
hun de verschrikkingen van een werkelijke oorlog bespaard bleven. Dank zij de verziende blik van 
den Minister van Economische Zaken was de zorg gedragen, dat er aanzienlijke voorraden waren van 
die overzeesche produkten, die het land noodig had: er was genoeg te eten voor iedereen, genoeg 
olie voor vervoer, brandstof voor verwarming en industrie, voeder voor onze levende have, mest 
voor onze bodem. Ondanks de beperkingen, die aan het vervoer waren opgelegd, was de toevoer 
van grondstoffen voor het land voldoende. Holland hield zich zoo goed het maar kon en nam het 
onvermijdelijke zonder klagen aan, dank zij een volkomen begrijpen van de situatie. Ondanks alles en 
ofschoon het land op schrikbarende wijze steeds armer werd, door oorlogsuitgaven en alle andere 
tegenspoeden, was de positie van den doorsnee burger niet onbevredigend. Vele waren de 
moeilijkheden, die rezen tusschen Holland en de oorlogvoerenden, gedurende deze 



neutraliteitsperiode. Vooreerst waren er verscheidene gevallen, waarin de onschendbaarheid van 
Hollands grondgebied of van het luchtruim erboven niet geëerbiedigd werden door de 
oorlogsvoerenden. In ieder geval, dat ter kennis kwam van de Hollandsche reegering, deden wij de 
noodige stappen. Wij hadden in vele gevallen de voldoening, dat de Engelsche en Duitsche 
regeeringeen erkenden, dat fouten waren gemaakt en dat verontschuldiging plicht was.  In andere 
gevallen echter bleven deze regeeringen verstokt en was het moeilijker om voldoening van hen te 
krijgen. Nu het bleek, dat zij niet bereid waren, om die gevallen een arbitrage te onderwerpen of aan 
andere methoden voor een onpartijdige, vredige oplossing, kwamen er veel klachten binnen, dat de 
oorlogvoerende luchtmachten over ons grondgebied vlogen. De kortste afstand tusschen Engeland 
en Duitschland, leidt over Holland en België: hoewel zij de kortst mogelijke omweg volgden om 
Holland en België te ontwijken, vlogen de oorlogvoerende luchtmachten toch vaak over beide 
landen. Het is moeilijk te zeggen wie van de twee, Engeland of Duitschland, de grootste overtreder 
was. Het moge voldoende zijn te zeggen, dat  men in vele gevallen geen opzet kon aantoonen. Het 
feit echter, dat Britsche vliegtuigen blijkbaar een voorliefde hadden voor nachtelijke aanvallen, 
terwijl de Duitschers dikwijls bij vol daglicht kwamen, op groote hoogte vliegende en boven Hollands 
grondgebied cirkelden, gaf aanleiding tot duistere vermoedens. Waar de Duitschers vooral belang bij 
hadden , was een grondige kennis van onze luchtverdediging. De Duitschers kwamen bij ons 
aandragen met verscheiden gevallen, dat Britsche vliegtuigen over Nederlandsch grondgebied 
hadden gevlogen, waarvan wij hoegenaamd geen kennis droegen en die in vele gevallen pure 
verzinsels schenen te zijn. De taaie volharding, waarmede deze berichten ons opgedrongen werden, 
– gebaseerd, zooals de Duitschers beweerden, op hun fijnere accoustieke instrumenten – wekte 
wantrouwen bij ons. Het scheen bij tijden, alsof zij zich beijveren een acte van beschuldiging tegen 
Holland te verkrijgen, omdat het dergelijke bewezen schendingen van het grondgebied toeliet. 

Evenals andere neutrale of niet in oorlog zijnde landen, leed Nedeland schade en veel nadeel, 
ten gevolge der blokkade van de Gealliëerden. Duitschlands wrede pogingen om te verhinderen, dat 
voorraden de gealliëerde landen bereikten, veroorzaakte bij ons groote verliezen aan schepen en 
verlamde onze handel. 

Zoodra de oorlog begon, werden schepen op weg naar Holland medegenomen naar Britsche 
controle-havens voor onderzoek. In het begin nam dit onderzoek van schip en landing veel tijd in 
beslag. De schepen werden ten slotte dagen en weken lang vastgehouden, met al de gevolgen, 
daaruit voortvloeiende, voor de belanghebbende partijen, zelfs wanneer dan ten slotte de schepen 
en ladingen werden vrijgegeven en door mochten stoomen naar Holland. Later werd de machine, die 
dergelijke gevallen moest behandelen, verbeterd en werkte met grooter snelheid. Maar zelfs zoo 
werd nog een zekere van wrok gewekt tegen de Gealliëerden, vooral tegen Groot-Brittannje' maar 
ook tegen het uitgebreid karakter van de lijst der artikelen, die door de Gealliëerden als contrabande 
werden verklaard.  De Hollandsche regeering was genoodzaakt in onderhandeling te treden met de 
Gealliëerden, ten einde een basis te vinden, waarop goederen, die het nationale gezin dringend 
noodig had, van overzee konden verkregen worden. De Gealliëerden zagen in, dat eenige concessies 
moesten werden gedaan aan de neutralen, ten einde te verhinderen, dat hun economische leven 
zou verstikken, ondanks het feit, dat dit meebracht, dat Duitschland daaruit voordeel zou trekken, in 
de vorm van export naar Duitschland uit de neutrale landen. Want deze landen, vooral die aan 
Duitschland grenzen, zooals Nederland en België, kunnen eenvoudig niet leven zonder een 
aanzienlijk economisch verkeer met het “Reich”. “Onderhandelingen om tot een regeling te komen, 
die aan weerskanten eenige voldoening zou schenken, duurden maanden lang en werden pas 
beëindigd korte tijd voor de Duitsche invasie. Duitschlands houding ten opzichte van het economisch 
verkeer, droeg een zonderling karakter. Zij verkondigden het beginsel, dat de Neutralen aan 
Duitschland alles moesten leveren, wat in normalen tijden werd geleverd. Als zij dat deden, had 
Duitschland geen bezwaar, dat zij handel dreven met de Gealliëerden. Dit was klaarblijkelijk een 
zuiver theoretische opvatting, er op gericht om druk uit te oefenen op de neutralen, want de 
verplichtingen, die hier hun werden opgelegd om een normaal economisch verkeer  met Duitschland 
te onderhouden, konden alleen nagekomen worden, indien Duitschland of de neutralen, of beide 
tegelijk, de Britsche vloot zouden overwinnen, die de Duitsche blokkade veroorzaakte. Ten slotte 



scheen het “Reich”stilzwijgend te berusten in het resultaat van de onderhandelingen, die plaats 
gehad hadden tusschen de neutralen en de gealliëerden. Of dit kwam omdat Duitschland erkende, 
dat het bereikte resultaat het beste was wat men kon verwachten, of dat de Duitsche leiders, omdat 
zij besloten waren de neutrale landen binnen te vallen, geen bijzonder belang meer bij de zaak 
hadden, is een vraag, waarop Duitschland alleen het antwoord kan geven. Van tijd tot tijd 
verschenen er dreigende artikelen in de Duitsche pers tegen de neutralen gericht, omdat deze zich 
niet streng genoeg hielden aan de beperkingen, die hun door de gealliëerden opgelegd waren, met 
betrekking tot hun scheepvaart. Critiek van dien aard was even onlogisch als ongerechtvaardig want 
als Duitschland de gealliëerde vloten niet kon verslaan, zouden de kleinere neutralen het dan wel 
kunnen? Maar dit schenen de Duitschers geheel over het hoofd te zien. Het behoorde enkel tot de 
“zenuwoorlog”, die de Duitschers op listige wijze tegen de geheele wereld voeren. Het is meer dan 
waarschijnlijk dat zij de uitwerking van deze taktiek ten zeerste overschatten. In Holland, in elk geval 
lieten wij ons er nooit door beïnvloeden en nooit heeft deze bijzondere manier van overbluffen ons 
doen afwijken van de vaste koers, die wij als souvereine staat meenden te moeten volgen. 

De pogingen, die Duitschland van zijn kant deed, om te verhinderen, dat voorraden de 
gealliëerden bereikten, ofschoon veel minder effectief dan de Britsche blokkade en over het geheel 
veel minder schadelijk voor het Hollandsche economische leven, waren buitengewoon hatelijk, daar 
zij een aanzienlijk aantal menschen levens kischten. 

Men kon van te voren uitrekenen, dat de Duitschers zooveel als ze konden van hun 
onderzeeërs gebruik zouden maken. De vorige oorlog had dit duidelijk getoond. Maar dit 
verminderde de verontwaardiging der Nederlanders niet, toen U-booten waadevolle schepen van 
onze handelsvloot tot zinken brachten, in gevallen, waarin de aangenomen regels van het 
internationaal recht, zulke uiterste maatregelen niet rechtvaardigen. Een voorbeeld moge dienen om 
aan te toonen, hoe weinig de Duitschers hechten aan internationale overeenkomsten en de 
brutaalweg in oorlogstijd negeeren. Het was het tot zinken brengen van het tankschip “Sliedrecht” in 
open zee, niet minder dan 150 mijlen ten westen van Ierland. Nadat de commandant van het 
Duitsche schip de “Sliedrecht” tot zinken had gebracht, liet hij de bemanning aan haar lot over in 
open boten, bij hooge zee in stormachtig Novemberweer. Zes en twintig kwamen om, slechts vijf van 
de bemanning slaagden er in om na een volle week de kusten van Schotland te bereiken, in 
beklagenswaardige toestand. Volgens de bepalingen van het Protocol van Londen van 24 April 1930, 
waaraan Duitschland nog steeds gebonden was, mogen onderzeeërs alleen schepen vernietigen, 
indien voldoende maatregelen genomen kunnen worden voor de veiligheid van de bemanning. De 
Duitsche reegering beweerde, dat alle vereischte maatregelen genomen waren-  de doodenlijst is 
een onweerlegbaar getuigenis van het tegendeel. Een ander soortgelijk geval was het tot zinken 
brengen van het Hollandsche schip “Burgersdijk”, dat op weg was van de Vereenigde Staten met een 
lading, die in zijn geheel bestemd was voor de Hollandsche regeering. Het werd tot zinken gebracht, 
nadat de commandant van de onderzeeër verklaard had, dat hij de scheepspapieren zelfs niet 
wenschte te zien. Gelukkig was er bij deze gelegenheid geen verlies van menschenlevens te 
betreuren, maar de Nederlandsche regeering eischte volledige schadevergoeding en straf voor de 
schuldige commandant, waarbij zij de Nazi-regeering er aan herinnerde, dat in 1916 hun keizerlijke 
voorgangers Holland in een soortgelijk geval schadeloos hadden gesteld. Maar Nazi-regiem is geen 
Keizerlijke regiem: de Hollandsche eischen werden genegeerd. Een andere weg stond voor de 
Duitschers niet open, want zij waren niet van plan hun fout te herstellen en het geval van de 
Hollandsche regeering was onweerlegbaar. Op het laatst echter scheen het tot de Duitschers door te 
dringen, dat het vernietigen van neutrale schepen door onderzeeërs een maatregel was, die men zelf 
zou treffen. Zij wisten heel goed,  dat de gealliëerden geen ladingen in beslag zouden nemen, die 
zeer duidelijk bestemd waren voor neutrale voedselvoorziening en beseften, dat, hoe beter het 
neutrale economische leven voortgang had, hoe meer kans er voor Duitschland was om er voordeel 
van te trekken. In het voorjaar van 1940 kondigde daarom de Duitsche regeering af, dat zij naar 
middelen zocht om de vernietiging van neutrale schepen en ladingen zooveel mogelijk te beperken, 
maar het was te laat; omstreeks die tijd waren er al zooveel U-booten tot zinken gebracht; dat zij 



voor het oogenblik geen ernstige bedreiging meer vormden voor neutrale en gealliëerde 
scheepvaart. De onderzeesche oorlogvoering was sinds de wereldoorlog een traditioneel element 
geweest bij marine operaties. Een nieuw element werd door de Duitschers ingevoerd door het 
gebruik van magnetische mijnen, die, wanneer ze in zee worden gelaten vanuit schepen of 
watervliegtuigen, naar de bodem zinken en door de magnetische invloed van een schip van 
voldoende grootte, dat eroverheen gaat, weer naar de oppervlakte stijgen en tegen de kiel 
explodeeren. Het was het droeve lot van een groote Hollandsch passagiersboot, de “Simon Bolivar”, 
om het eerste slachtoffer te zijn van dit nieuwe oorlogsinstrument. Op een sombere Zondagmorgen 
in November werd bij het aanbreken van den dag een plotselinge ontploffing gehoord niet ver van 
een Britsch lichtschip, waardoor dit schip snel tot zinken werd gebracht. Honderden menschen, die 
de vorige dag de kusten van hun vaderland verlaten hadden met de gedachte te gaan werken aan de 
vredige kusten van de Caraïbische zee, bevonden zich plotseling worstelend in de ijskoude, met olie 
bedekte golven van de Noordzee. Hartverscheurende tooneelen vonden plaats. Ouders werden van 
hun kinderen afgescheurd, vrouwen zagen hun mannen voor hun oogen verdrinken. Hun vrees, hun 
angst, hun voortdurende smart rechtvaardigen de vraag, of zulke wapens als magnetische mijnen 
niet geweerd konden worden, zoals in oude dagen het vergiftigen van bronnen en in onze tijd het 
gebruik van gas. Daar deze vraag, voorloopig onbeantwoord bleef, was het inderdaad gelukkig, dat 
spoedig deugdelijke middelen werden ontdekt, om dit nieuwe strijdmiddel ter zee onschadelijke te 
maken. 

Groote ergernis werd in Holland gewekt, toen Duitsche watervliegtuigen begonnen om kleine 
schepen, die in de Noordzee kruisten of bezig waren te visschen, met machinegeweren te bestoken 
en te bombarderen. Er is geen lafhartiger wijze van oorlogsvoeren. De bommenwerpers hebben 
niets te vreezen van vergelding, daar zij volkomen onkwetsbaar zijn voor kleine ongewapende 
neutrale schepen, die hun wettig beroep uitoefenen. Nochthans, toen een vooraanstaand Hollands 
blad de vrijheid nam om dergelijke bombardementen gruwelijk te noemen, werd door de Duitsche 
pers stekelig “geantwoord, dat de Duitsche piloten een “hooggestemd eergevoel hebben en dat 
critiek op hun handelingen niet zou worden geduld. Om volkomen eerlijk te zijn moet melding 
gemaakt worden van het feit, dat in de meeste gevallen het bombardeeren en beschieten met 
machinegeweren van Hollandsche schepen door Duitsche vliegtuigen bij nacht plaats greep, vaak 
niet ver van de Engelsche kust en soms in de nabijheid van Britsche convooien. Maar dan nog had 
men zorg moeten dragen om het maken van onschuldige slachtoffers te vermijden, temeer daar een 
groot aantal van die wreede beschietingen plaats greep bij vol daglicht. 

Ondanks de gevoelens, die gewekt waren in Holland door deze verschillende Duitsche daden, 
mag men geen oogenblik veronderstellen, dat de Hollanders de daden van de gealliëerden 
goedkeuren, die zij als onrechtvaardig beschouwen ten opzichte van recht of pact. Melding is al 
reeds gemaakt van de houding, die door de Hollandsche regeering werd aangenomen ten opzichte 
van een zekere zijde der gealliëerde blokkade. Een ander punt van groot algemeen belang in dit 
verband zijn de represaille-maatregelen, die door de gealliëerde regeeringen werden genomen, toen 
zij ontdekten dat de Duitschers zonder behoorlijke waarschuwing aan het mijnen leggen waren. De 
Gealliëerden antwoordden hierop door hun besluit af te kondigen, dat kort daarna in werking trad, 
om koopwaren van Duitsche oorsprong, behoorende aan Duitsche burgers, in neutrale schepen te 
onderscheppen, zelfs in volle zee. De Nederlandsche regeering protesteerde sterk tegen represailles 
van dien aard. Zij betwistten geen oogenblik het recht de Gealliëerden om vergeldingsmaatregelen 
te nemen, als zij daartoe de gelegenheid kregen. Maar zij hielden hieraan vast, dat de keuze der 
represailles niet zoodanig zouden zijn, dat derden evenzeer gedupeerd werden als diegenen tegen 
wie ze gericht waren. De keuze der represaille-maatregelen is groot; waarom die vorm gekozen, 
waarbij de neutralen even hard worden behandeld als de vijand? Deze eenvoudige overweging kon 
de Gealliëerden niet verhinderen hun plan ten uitvoer te leggen. Zij waren te zeer in beslag genomen 
door het stopzetten van de Duitsche uitvoer, om de zaak op te geven, zelfs al was dit nadeelig voor 
de neutralen. De antwoorden van de Gealliëerden op de beweringen van de Hollandsche Regeering 
luidden eenigszins verward, maar toch bleek er duidelijk uit, dat noch Frankrijk, noch Engeland van 



hun plannen waren af te brengen. Weer had het oorlogsbelang de stem van het recht tot zwijgen 
gebracht. 

Dit alles zal het duidelijk gemaakt hebben, dat, ofschoon gedurende zijn neutraliteits-periode 
Nederland een vredeseiland was te midden van de draaikolken van de Europeesche oorlog, de 
reegeringsweg niet met rozen bezaaid was. Ook was de positie van het volk in geenen deele 
aangenaam. Neutraliteit eischt belangrijke beperkingen in het uiten van “pro” of “contra”  ten 
opzichte van een der oorlogsvoerenden. In dit opzicht was de Hollandsche pers 
bewonderenswaardig. Onze journalisten, altijd bereid om de rechten van het land te handhaven en 
daardoor onschatbare diensten aan de Regeering te verleenen, toonden, dat zij een juist begrip 
hadden van de delicate positie, die wij innamen. Dit wil niet zeggen, dat kranten zoowel als burgers 
niet hun eigen sympathieën hadden; want wanneer wij ons in herinnering brengen hoezeer de 
Hollanders gehecht zijn aan vrije instellingen, kan men gemakkelijk gissen, aan welke kant de 
sympathie lag van de groote eerlijkheid der bevolking. Geestelijke neutraliteit is een onmogelijkheid, 
hoezeer ook de Duitschers met klem het tegendeel beweren. Maar in zijn publicaties was de 
Nederlandsche pers een voorbeeld van zelfcontrole en onpartijdigheid, die nooit ontaardde in het 
prijsgeven van eigen overtuiging. De Duitschers, altijd op de loer om iets te ontdekken, dat hun ook 
maar het geringste voorwendsel zou geven om te verklaren, dat de Hollanders hun neutraliteit 
hadden opgegeven, om daardoor een of andere daad van geweld tegen hen te rechtvaardigen, 
moesten toegeven, dat zij geen reden tot klagen hadden. Vandaar, dat zij, volgens hun gewoonte met 
terzijdestelling van recht en fatsoen, toen trachtten hun aanval op Holland te rechtvaardigen door 
grove waanvoorstellingen en pure verzinsels, die aangediend werden als hun lijst van grieven. 

 

DE   N A D E R E N D E    S T O R M 

 

Terwijl de eerste maanden van 1939 verliepen, heerschte er een toenemend gevoel van 
ongerustheid: Nazi–Duitschland was op oorlogspad in Europa. Het had reeds Oostenrijk  
geannexeerd, Tsjecho–Slowakije was verdeeld en de Czechen onderworpen. De Poolsche situatie 
werd meer en meer gespannen en bedreigde ernstig de betrekkingen tusschen Duitschland aan de 
eene kant en Frankrijk en Engeland aan de andere kant. Wat zou het einde zijn van deze gespannen 
toestand? De Hollandsche Regeering sloeg het met bezorgdheid gade; ondanks een redelijke hoop, 
dat Holland er niet in betrokken zou worden. 

De grond van deze hoop, lag in het feit, dat spoedig na het uitbreken van de oorlog, 
Duitschland aan Nederland verzocht haar belangen te behartigen in Polen en in Zuid–Afrika, met 
inbegrip van het protectoraat van Zuid–West–Afrika, een van de vroegere Duitsche koloniën. Het 
scheen een uitnemend teeken van Duitschlands bedoelingen Holland buiten de oorlog te houden: 
immers, niemand kon vermoeden, dat hij ter bescherming zijner belangen juist dat land zou 
uitkiezen, waarmee hij de geheime bedoeling had het in de oorlog te betrekken. Nog op 27 Maart 
1940 scheen Duitschland ons een nieuw blijk van zijn vertrouwen te schenken, door ons te 
verzoeken de bescherming van zijn belangen in Kamaroen, een vroegere Duitsche kolonie, nu onder 
protectoraat van Frankrijk, op ons te nemen. Voor de oppervlakkige toeschouwer was dit opnieuw 
bewijs, dat Duitschland geen enkele agressieve daad tegen ons in den zin had. Toch hechtten wij er 
niet veel waarde aan. 

Wij weten te goed, dat belangrijke beslissingen in Duitschland door enkele menschen worden 
genomen, zoo niet door Hitler alleen. De allerdaagsche zaken worden behandeld door bureaucraten, 
die niets afweten van belangrijke besluiten, die in behandeling zijn en deze civiele ambtenaren, wier 
taak het is de Duitsche belangen in het buitenland te behartigen, behooren tot die groote 
meerderheid, die sterk zijn in het kleine, maar onervaren in politieke zaken. Het behartigen van de 
Duitsche belangen kostte vele Hollandsche diplomaten en consuls heel wat tijd en inspanning en de 
eenige belooning was een aanval op ons land. Desniettemin scheen op dit tijdstip een oorlog lang 
niet zeker. Zou Duitschland door de zaak te forceëren, de vereenigde strijdkrachten van Engeland, 



Frankrijk en Polen willen uitdagen? Vele nadenkende menschen in Holland zoowel als in Amerika 
betwijfelen het. Het vooruitzicht scheen te vreeselijk en het is een gewone menschelijke zwakheid 
niet te gelooven, dat een rampspoedige ontknooping onvermijdelijk is, totdat zij er werkelijk is. De 
lente werd gevolgd door een vroege zomer, Hollands tulpen bloeiden even schitterend als in de 
zoovele voorafgaande rustige jaren; het land had het voorkomen van rustige welvaart. Wat scheen 
op oorlog te wijzen, behalve de kolommen buitenlandsche nieuws in de couranten? 

In deze atmosfeer vertrokken mijn vrouw en ik op een Junidag naar Bern. Eenige tijd te voren 
was ik aangewezen om de post waar te nemen van Harer Majesteits gezant in Zwitserland, waar wij 
nu henengingen om een geschikte verblijfplaats te vinden, waar wij het gezantschap konden 
vestigen. Wij vonden spoedig wat wij gezocht hadden: een prachtig huis met tuin, in de buitenwijken 
van de typische oude Zwitsersche hoofdstad. Het leven scheen indaad zeer goed op dat oogenblik, 
met het vooruitzicht van een belangrijke positie in een prachtig land, waar wij van hielden en dat wij 
goed kenden, temidden van een geestverwant volk vereenigd met de Nederlanders door 
gemeenschappelijke liefde voor oude nationale instellingen en door eeuwenoude vriendschap. 
Voordat wij naar Den Haag terugkeerden, maakten wij prettige plannen voor ons toekomstig huis en 
troffen allerlei schikkingen voor de aankleding en inrichting daarvan. Wij bestelden kleeden en 
gordijnen en zelfs de champagne voor de ontvangst van de Hollandsche kolonie op de verjaardag van 
de Koningin op de 31ste Augustus. Wij waren van plan het midden van Augustus te betrekken. Het 
zou een welkome verandering zijn na zoovele opvolgende jaren aan het Ministerie van 
Buitenlandsche Zaken in Den Haag. Maar het noodlot had het anders besloten. Aan het einde van 
Juli ontstond een onverwachte kabinetscrisis. Juist op het oogenblik dat wij ons appartement in Den 
Haag zouden verlaten, ging de telefoon. De Minister van Staat, die opdracht had een nieuwe 
Regeering te vormen, wenschte mij te zien. Ik zal die Zondag nooit vergeten. 

Jonkheer de Geer ontving mij in zijn tuin en na een kleine inleiding verzocht hij mij de 
portefeuille van Buitenlandsche Zaken in het nieuwe kabinet te willen aanvaarden. Ondanks de eer, 
aarzelde ik die aan te nemen. Ik had het Ministerie van Buitenlandsche Zaken bijna 20 jaar gediend 
en wist, welke last ik op de schouders nam, wanneer ik aan het hoofd van dit departement zou 
komen te staan. Eenige hoofden er van, bekwame menschen, bezield met de beste bedoelingen, 
hadden heel wat openbare critiek moeten doorstaan voor hun harde werken. Anderen had ik 
gekend, die voor hun tijd verouderd waren door de inspanning. Nog anderen, uitstekende 
ambtenaren, oogstten weinig succes in het Parlement. Moest ik mijn aantrekkelijke Zwitsersche 
plannen opgeven voor zoo een gewaagde opdracht? 

Mijn weifeling duurde niet lang, het werd mij volkomen duidelijk, dat voorkeur moest wijken 
voor plicht. Een week nadat ik het Ministerie van Buitenlandsche Zaken vaarwel had gezegd, was ik 
er weer terug als het hoofd ervan, niet zonder moed, maar vervuld met duistere vermoedens. 

Boven Europa pakten de wolken zich samen. De Duitsche betrekkingen met Polen en daardoor 
met Frankrijk en Engeland werden steeds slechter. Een angstig voorgevoel vervulde de nieuwe 
Hollandsche regeering ten opzichte van de gang van zaken in Europa. De buitenlandsche 
aangelegenheden lieten ons geen oogenblik los bij onze dagelijksche beslommeringen. Onder de 
bezielende leiding van onze Koningin deed de Reegering haar uiterste best, om niets ongedaan te 
laten, dat een ramp zou kunnen afwenden. Tegelijkertijd werden allerlei maatregelen genomen ten 
einde gereed te zijn, als het ergste zou gebeuren. In België waren Koning Leopold en zijn Ministers in 
dezelfde geest werkzaam. Na overleg met de Hollandsche Reegering deed de Belgische Regeering 
een eerste stap in de hoop, dat dit initiatief zou leiden tot een vredige oplossing. Men mocht 
minstens verwachten, dat het de spanning zou verminderen, zoodat vriendschappelijke 
onderhandeling mogelijk zoud zijn tusschen mogendheden, die verwikkeld waren in een conflict, dat 
een acuut gevaarlijk karakter scheen te krijgen. Beseffende, dat het grootste gewapende conflict in 
Europa het vreedzaam bestaan en het economisch welzijn van de kleinere Europeesche staten 
ernstig in gevaar zou brengen en geleid door de wensch niets onbeproefd te laten om de vrede te 
bewaren, zond de Regeering te Brussel uitnoodigingen aan die van Holland, Denemarken, Finland, 
Luxemburg, Noorwegen en Zweden, teneinde te bespreken wat er gedaan kon worden, om invloed 



uit te oefenen op de gang van zaken. Als resultaat hiervan kwamen de Ministers van Buitenlandsche 
Zaken van deze landen op de 23ste Augustus te Brussel bijeen. Zwitserland zou ook 
vertegenwoordigd zijn op op de conferentie, maar de Bondsraad had laten weten, dat de streng 
doorgevoerde politiek van strikte neutraliteit, voortvloeiende uit Zwitserlands internationale positie, 
dat land verhinderde deel te nemen, ondanks zijn sympathie voor de zaak in kwestie. 

Er was iets ontroerends, zelfs dramatisch, in deze samenkomst. De bekwame Belgische 
Premier, Mr. Pierlot, en de Minister van Buitenlandsche Zaken, Mr. Spaak, een man van smettelooze 
eerlijkheid en vastberadenheid, traden op als gastheer. Dan was er Mr. Munch, de Deensche 
Minister van Buitenlandsche Zaken, vergrijsd in het voeren van een politiek van zoo goed als 
volledige ontwapening, waarvan hij vast geloofde, dat het de eenige weg was, die voor zijn land open 
stond; Mr. Bech, die jaren lang aan het hoofd stond van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken van 
het Groothertogdom Luxemburg; Mr. Koht uit Noorwegen, wiens ernstig en eenigszins ascetisch, 
voorkomen de herinnering wekte aan een van de figuren uit Ibsen's drama's; de talentvolle en 
energieke persoonlijkheid Mr. Sandler, de Minister van Buitenlandsche Zaken van Koning Gustaaf, 
de Finsche afgevaardigde, de lange breedgeschouderde Mr. Erkko, wiens land toen zoo veilig leek, 
maar toch gewikkeld zou worden in een heldhaftige worsteling met Bolsjewistische horden, vóór het 
jaar ten einde was; en eindelijk ik zelf. Al deze mannen werden door deze ééne gedachte bezield: 
alles te doen wat in hun macht was om het uitbreken van de oorlog te voorkomen. Zij hadden de 
vaste overtuiging, dat het resultaat, dat zij trachtten te bereiken, het beste was, dat voor Europa 
gewenscht was. Zij wilden een stem laten hooren, die riep en smeekte om vrede, maar tegelijkertijd 
waren hun harten vervuld van vrees, want de wolken, die de horizon verduisterden, waren 
donkerder dan ooit. Onverbiddelijk noodlot tegenover menschelijke hoop en inspanning- dat was de 
dreigende tragedie. 

Het werd deze mannen duidelijk, dat eerzuchtige plannen geen zin zouden hebben en tot 
mislukken waren gedoemd. De conferentie kwam tot het besluit, dat de Koning der Belgen in zijn 
eigen naam en namens de staatshoofden, die op de conferentie vertegenwoordigd waren, tot de 
overigen een dringende oproep zou richten tot behoud van de vrede. De tekst van deze oproep werd 
vastgesteld en aan de goedkeuring van den koning onderworpen; dien avond werd door Koning 
Leopold, omringd door de leden der conferentie, vertegenwoordigende zeven kleine vredelievende 
staten van Europa, per radio vanuit het Koninklijk paleis te Brussel, de volgende op uitgezonden: 

“De legers zijn zich aan het verzamelen tot een ontzettende oorlog, waarin we noch 
overwinnaar noch overwonnene zullen zijn. In alle landen verkeert het volk in angstige spanning. 
Daarom doe ik deze oproep in de naam van 
Z.M. Den Koning van Denemarken 
H.K.H. De Groothertogin van Luxemburg 
H.M. De Koningin der Nederlanden, 
Z.M. Den Koning van Noorwegen 
Z.M. Den Koning van Zweden 
en in mijn eigen naam, 
ieder onzer in overeenstemming handelend met zijn regeering, 
Wij spreken de hoop uit, dat andere staatshoofden hun steun bij de onze zullen voegen, bezield door 
dezelfde zorg voor de vrede en de veiligheid van hun volkeren. 
De wereld beleeft een tijdperk van zoodanige spanning, dat elke normale samenwerking onder de 
Staten onmogelijk dreigt te worden. De kleine mogendheden vreezen het slachtoffer te worden van 
een eventueel conflict waarin zij, tegen hun eigen wil, zouden worden medegesleept, 
niettegenstaande hun politiek van onbetwistbare onafhankelijkheid en hun vaste wil onzijdig te 
blijven. Alom heerscht wantrouwen. De oorlogspsychose dringt alle huizen binnen, en alhoewel de 
openbare meening er zich zeer goed van bewust is, welk een ondenkbare ramp een volkenstrijd voor 
de gansche menschheid zou beteekenen, laat zij zich meer en meer over aan de gedachte, dat wij er 
onvermijdelijk in medegesleurd zullen worden. Het is van belang tegen een zoo noodlottige 
gelatenheid op te komen. 



Er bestaat geen volk, dat zijn kinderen de dood zou willen inzenden om andere natiën het recht op 
het bestaan te ontnemen, dat het voor zich zelf opeischt. 
Stellig zijn de belangen van alle Staten niet alle dezelfde. Maar zijn er wel belangen, die niet op 
vredelievende wijze tot overeenstemming gebracht kunnen worden? 
Dat het geweten der wereld wakker worde. Het ergste kan nog vermeden worden. Maar de tijd 
dringt. De loop der gebeurtenissen kan weldra rechtstreeks contact nog moeilijker maken. 
Wij wenschen vrede, welke berust op de eerbied van alle Staten. 
Wij wenschen dat de geschillen tusschen de volken door minnelijke schikking zullen worden 
beslecht. 
Straks zullen honderden millioenen menschen van harte met ons zijn om de wedloop naar de oorlog 
te stuiten. 
Mogen degenen, in wier handen het lot der wereld berust, deze gevoelens beantwoorden en de 
door hen menigmaal uitgedrukte wensch verwezenlijken, de moeilijkheden, die hen scheiden, op 
vredelievende wijze te regelen.” 

De volgende morgen vroeg begaven al degenen, die deel genomen hadden aan de conferentie, 
zich in alle haast naar hun respectievelijke hoofdsteden. Het vertrek geschiedde onder treffende 
omstandigheden: dichte onweerswolken hingen als een lijkwade over Brussel. Bliksemschichten 
doorkliefden de lucht in alle richtingen, de eene donderslag na de andere werd gehoord. Het 
centrum van deze bui, scheen in de stad zelve te liggen; in minder dan geen tijd had een wolkbreuk 
de lager gelegen deelen van de stad overstroomd. In deze zondvloed, die de herinnering wekte aan 
een andere catastrofe, reden mijn secretaris en ik per auto naar Den Haag. Bij tijden was het 
onmogelijk meer dan 50 M voor ons uit te zien. Hevig woedde de storm. Het scheen een 
onheilspellend voorteeken te zijn, van wat veertien dagen later stond te gebeuren. 

Twee dagen verliepen; de spanning in Europa nam dagelijks toe. Op Zaterdag 26 Augustus 
vroeg de Duitsche gezant mij, of ik hem diezelfde dag nog kon ontvangen: hij had een dringende 
boodschap van zijn regeering over te brengen. Ik ontving hem zonder uitstel en dit was de 
boodschap, die hij moest overbrengen: 

“Wij zijn besloten om tegenover Nederland een houding aan te nemen, die in 
overeenstemming met de traditioneele vriendschappelijke betrekkingen tusschen onze beide landen 
en met verschuldigde eerbied voor de welbekende Nederlandsche onafhankelijkheidspolitiek onder 
geen omstandigheden inbreuk zal maken op de onschendbaarheid en de integriteit van Nederland; 
het Hollandsche grondgebied zal ten allen tijde ontzien worden. Anderzijds verwachten wij natuurlijk 
dat Nederland in geval van een gewapend conflict tegenover ons een houding van absolute 
neutraliteit zal aannemen. Vóór alles houdt dit in, dat Holland in stede van eenige inbreuk op zijn 
neutraliteit door derden zal dulden, zulk een schending met alle hem ten dienste staande middelen 
zal verhinderen. Indien echter tegen onze verwachting in, de houding van Nederland, tegenover een 
schending van zijn neutraliteit anders zou zijn, spreekt het vanzelf, dat wij verplicht zouden zijn onze 
belangen veilig te stellen, zooals ons voorgeschreven zou worden door de situatie, die alsdan zal 
ontstaan.” 

Op zichzelf beschouwd scheen dit een gerustellende boodschap voor Nederland te zijn. 
Tegelijkertijd bleek er zeer duidelijk uit, dat , hoewel Duitschland niet daadwerkelijk van plan was 
een gewapend conflict uit te lokken, er toch rekening mede hield, dat het daartoe zou komen. Op de 
keper beschouwd kon men echter zien, dat het knepen bevatte, die typeerend zijn voor diplomatieke 
nazi-documenten. Wat moest eigenlijk beschouwd worden als “inbreuk door derden op Hollands 
neutraliteit”? Zou het voldoende zijn voor Duitschland te constateeren, dat schending had plaats 
gegrepen, zelfs al had voor een onpartijdig beoordeelaar geen schending plaats gehad- ten einde het 
nemen van maatregelen tegen Nederland te rechtvaardigen? De gebeurtenissen hebben later 
uitgewezen dat de Duitsche uitvluchten nog erbarmelijker waren. Toen Hitler op het punt stond 
Holland binnen te vallen, beweerde hij niet, dat er inbreuk gemaakt was op Hollands neutraliteit, 
maar dat die inbreuk zich op de een of andere manier zou voltrekken en dat de Regeering van 
Nederland hiervan afwist. Het was klaarblijkelijk een geval, waarbij elke vraag naar de juiste 



bedoeling van deze dubbelzinnige phraseologie onbeantwoord zou gebleven zijn, of waarbij een 
ontwijkend antwoord zou worden gegeven. 

Hij deelde mij vervolgens mede, dat hij opdracht had gekregen, ten einde meer plechtigheid 
aan de Duitsche verzekering bij te zetten, te verzoeken deze boodschap voor de Koningin in eigen 
persoon te mogen herhalen. Ik kon niet anders zien, dan dat inwilliging van dit verzoek voor zoover 
dit van mij afhing, ons voordeel zou brengen. Als ooit Duitschland, onder een of ander voorwendsel 
besloot onze neutraliteit te schenden, zou deze schending des te erger zijn, indien de plechtige 
verzekering onze positie te respecteeren, gedaan was in de tegenwoordigheid van de Koningin 
Daarom vroeg ik dadelijk aan de Koningin of zij bereid was Graaf von Zech te ontvangen. Daar het 
antwoord bevestigend was, werd de Duitsche gezant door Hare Majesteit ontvangen in mijn bijzijn. 
Ik herinner mij deze weinige oogenblikken nog zeer duidelijk. 

Haare Majesteit zat roerloos, terwijl de Duitsche diplomaat nog eens de tekst las van de 
missive, die hij moest overbrengen. Toen hij geëindigd had, maakte de Koningin geen enkele 
opmerking, maar zei alleen, dat zij kennis had genomen van de boodschap en nadat zij zich nog een 
paar minuten met Graaf von Zech had onderhouden, was de audiëntie afgeloopen. Dit onderhoud 
droeg er niet toe bij mijn sombere voorgevoelens weg te nemen. 

Nog geen week later, op de eerste September, overhandigde de Britsche gezant mij een 
verklaring van gelijke strekking namens zijn regeering, waarin alle noodelooze omslag en beperkende 
bepalingen vermeden waren en die daardoor een prettiger indruk maakte: 

“Indien, in het geval van een Europeesche oorlog, Nederland een houding van neutraliteit 
aanneemt, is Zijner Majesteits Regeering, in overeenstemming met haar traditioneele politiek, vast 
besloten deze neutraliteit ten volle te respecteeren, mits zij ook gerespecteerd wordt door andere 
mogendheden.” 

Frankrijk gaf nooit den dergelijke verklaring. Dit gaf de Hollandsche nazi's aanleiding, mij in 
hun dagbladen ernstig te kapittelen, omdat ik zulk een verklaring niet verkregen had. Ik besloot niet 
te antwoorden, opdat ik hun niet te veel eer zou aandoen. Twee maanden later echter, toen een van 
de weinige nazi-leden van het Parlement de regeering becritiseerde en mij in het bijzonder, om deze 
zelfde reden, herinnerde ik hun aan het feit, dat België van Frankrijk een gelofte van nietschending 
had verkregen, de geachte afgevaardigde het slachtoffer scheen geworden te zijn van een 
zonderlinge begripsverwarring. Of het nazi-lid geloofde in de waarde van Frankrijks verzekering aan 
België, dat Frankrijk niets zou ondernemen tegen Holland, óf hij hechtte er geen geloof aan. En in het 
laatste geval, hoe kon hij aan eenige waarde hechten aan een vergelijke belofte door diezelfde 
mogendheid aan Holland? Hiermede was de discussie gesloten. 

Toen de oproep van de kleine Europeesche staten door de Koning van België te Brussel, 
gedaan op 23 Augustus, onbeantwoord bleef, deden Koningin Wilhelmina en Koning Leopold in 
samenwerking met hun regeeringen een tweede stap ten einde niets, wat in hun macht stond, 
onbeproefd te laten om het uitbreken van een gewapend conflict te voorkomen. Een snel beraad 
vond plaats tusschen Brussel en Den Haag. In den avond van de 28e Augustus werden de 
diplomatieke vertegenwoordigers van Duitschland, en Engeland, Frankrijk, Italië en Polen 
uitgenoodigd, in Brussel door mijn Belgische collega Mr. Spaak en die in Den Haag door mijzelf, om 
een mededeeling in ontvangst te nemen. Het was omstreeks middernacht, toen ik de diplomaten 
ontving, die opgeroepen waren naar het Ministerie van Buitenlandsche Zaken. Ik ontving ze een voor 
een en deelde hun mede, dat de Koningin en de Koning van België bereid waren, indien de 
mogendheden, aan wie het communiqué gericht was, zulks wenschten, hun goede diensten aan te 
bieden, ten einde tot een toenadering te komen tusschen de beide partijen die zich in een conflict 
gingen begeven. Noch in Holland, noch in België werd aan dit aanbod publiciteit gegeven, opdat de 
eerste onderhandelingen niet zouden worden belemmerd. Het eerste persbericht over dit aanbod, 
kwam uit het buitenland, waar het initiatief van de beide Souvereinen met weinig meer dan een 
beleefde appreciatie werd ontvangen. Al waren zij, helaas, niet in staat te verhinderen dat de oorlog 
uitbrak, hebben de Koningin en Koning Leopold door dit aanbod alles gedaan wat in hun vermogen 
lag, de vrede te bewaren. Hun geweten en dat van hun ministers kon gerust zijn. 



Terwijl we ons voorbereidden om gereed te zijn bij het eerste oorlogsverschijnsel, waren wij in 
Den Haag vast besloten niets onbeproefd te laten, wat de terugkeer tot vreedzame verhoudingen 
zou kunnen bevorderen en dit besluit stond bij ons des te vaster, omdat er reden was om te rekenen 
met een onmiddellijk gevaar voor ons eigen land. Op Zondag 5 November werd mij door de Koningin 
audiëntie verleend en ik legde Hare Majesteit het plan voor, het aanbod van goede diensten aan de 
oorlogvoerenden te hernieuwen, zooals dat in Augustus, kort voor het uitbreken van de oorlog reeds 
gedaan was. De Koningin ontving het plan gunstig en dadelijk werden schikkingen gemaakt om zich 
de medewerking te verzekeren van de Belgen. Als resultaat spoedde Koning Leopold zich per auto 
naar Den Haag in de late avond van de volgende dag, vergezeld van Mr. Spaak Diezelfde avond 
maakte ik met mijn Belgische collega een eerste ontwerp van een aanbod van goede diensten aan de 
oorlogsvoerenden. De Koning evenals Mr. Spaak bleven die nacht in het paleis. Hun aankomst was 
opgemerkt door een journalist, zoodat het de volgende dag in wijde kring bekend werd en aanleiding 
gaf tot heel wat beschouwingen. Een journalist ondervroeg mij, toen ik  in de vroege morgenuren 
het paleis verliet, maar natuurlijk kon ik voor het oogenblik niets loslaten. De volgende morgen werd 
het ontwerp, dat wij gemaakt hadden, besproken en na eenige wijzigingen geteekend door beide 
Souvereinen. 's Namiddags werd het gelijktijdig naar den Koning van Engeland den President van de 
Fransche Republiek en aan den Kanselier van het Duitsche Rijk gezonden, elk in hun eigen taal. De 
tekst van dit document luidde als volgt: 

“In dit uur van beproeving voor de geheele wereld, waar de oorlog in West-Europa in al zijn 
hevigheid is uitgebroken, hebben wij de overtuiging dat het onze plicht is, nogmaals onze stem te 
doen horen.” 

Eeinge tijd geleden verklaarden de oorlogvoerende partijen dat zij niet onwillig zouden zijn 
een redelijke en welgefundeerde basis te zoeken voor een onpartijdige vrede. Het schijnt ons toe, 
dat het in de huidige omstandigheden moeilijk voor hen is om met elkaar in contact te komen, ten 
einde hun standpunt met grooter nauwkeurigheid vast te stellen en hen nader tot elkander te 
brengen. Als Souvereinen van twee neutrale Staten, die in goede betrekkingen staan met al hun 
buren, zijn wij bereid hun onze goede diensten aan te bieden. 

Als zij dit wenschen, zijn wij bereid met alle ons ten dienste staande middelen, die zij ons aan 
de hand zouden willen doen, en in de geest van vriendschappelijke verstandhouding, de elementen 
vast te stellen om tot overeenstemming te komen. 

Dit schijnt ons toe de taak te zijn, die wij hebben te vervullen in het belang van ons eigen volk 
en in het belang van de geheele wereld. 

Wij hopen, dat ons aanbod zal worden aangenomen en dat aldus een eerste stap zal worden 
gedaan naar de bevestiging van een duurzame vrede.” 

Toen het bericht van dit nieuwe aanbod van goede diensten bekend geworden was, betuigden 
de Koningen  van Denemarken, Noorwegen en Zweden, evenals de President van Finland dadelijk 
hun warme adhesie. Paus Pius XII hechtte telegrafisch zijn hooge geestelijke sanctie aan dit 
gezamenlijke pleidooi voor de vrede, dat gevoerd werd door de vorsten der lage landen. 

Dit was op Dinsdag. Een paar dagen van angstige spanning volgden. Wat zou het antwoord 
zijn? Zou het feit, dat de beide Souvereinen van de Lage Landen opnieuw hun bijstand aanboden om 
te komen tot een wederzijds aanvaardbaar accoord, den Führer bewegen zijn plannen op te geven, 
die hij vermoedelijk koesterde om België en Nederland binnen te vallen? 

De aanwijzingen die wij ontvingen omtrent Duitschlands onmiddellijke militaire bedoelingen 
bleven zeer verontrustend. De spanning zat in de lucht en in die atmosfeer moest ik de begrooting 
voor Buitenlandsche Zaken voor het komende jaar verdedigen. Dit gaf mij aanleiding om nog eens in 
het openbaar het vaste besluit der Regeering bekend te maken, om neutraal te blijven. Tegelijkertijd 
maakte ik duidelijk dat wij ons zouden verdedigen, als we aangevallen werden, zoodat niemand er 
op moest rekenen, dat een invasie een militaire wandeling zou worden. De gunstige ontvangst  van 
deze verklaring was een treffende demonstratie van de absolute eenheid van het land, ten opzichte 
van de buitenlandsche politiek en alles wat daarmede samenhing. Zeer positieve berichten waren 
ondertusschen binnen gekomen, inhoudende dat de Duitsche aanval op Zondagmorgen, 12 
November, bij het aanbreken van de dag, zou beginnen. Ik riep de hoofden der afdeelingen van het 



Ministerie van Buitenlandsche Zaken op Zaterdagmiddag bijeen, om de laatste maatregelen met hen 
te bespreken. Alle voorbereidselen waren gemaakt. 

Toen begonnen er plotseling berichten binnen te komen, dat er iets veranderd scheen te zijn in 
de plannen van de Duitsche leiders. Wij keken elkander aan. Zou de aanval dan toch opgegeven 
worden? Na nog een uur van twijfel en onzekerheid, ging ik van mijn bureau naar huis, waar om half 
zes de Duitsche gezant mij vroeg of hij mij dadelijk kon spreken. Toen hij binnenkwam, lag er op zijn 
gelaat een uitdrukking van ontspanning. Hij liet mij een telegram zien. Er stond alleen in; dat het 
hernieuwde aanbod van goede diensten in ernstige overweging was genomen door de Duitsche 
regeering. 

De spanning was gebroken; de aanval, zoo niet opgegeven, scheen ten minste uitgesteld. De 
gevreesde Zondagmorgen brak aan, maar bracht geen invasie. Wat hij wel bracht, waren de 
antwoorden van den Koning van Engeland en den Fransche president. Beiden verwezen naar 
vroeger afgelegde verklaringen van hun staatslieden waarin de essentiëele voorwaarden voor de 
vrede, zooals het telegram luidde, voldoende waren uitgedrukt. Beiden gaven te verstaan, dat het 
aan Duitschland was om kenbaar te maken, of het  bereid was die inzichten te deelen. Het Britsche 
antwoord eindigde met te zeggen, dat, als de Soevereinen van de Lage Landen een of ander voorstel 
van Duitschland konden overbrengen van dien aard, dat het redelijke vooruitzichten opende om aan 
de belangen van de Gealliëerden tegemoet te komen, de Britsche Regeering dit voorstel in ernstige 
overweging zou nemen. 

Het Duitsche antwoord, dat vier dagen later kwam en dat mondeling door Herr Ribbentrop 
namens den Rijkskanselier, werd overgebracht aan de diplomatieke vertegenwoordigers van Holland 

en België te Berlijn, luidde: 
          *1. 

2 “dat, na de bruukse afwijzing van het aanbod van goede diensten door de Fransche en 
     Britsche regeeringen, de Duitsche regeering, dit aanbod beschouwde als haar beteekenis 

te 
     hebben verloren-”. 

Daar er geen sprake was geweest van eenige bruukse afwijzing door President Lebrun en 
Koning George was het duidelijk, dat de Duitschers niets met het voorstel willen te doen hebben. Dit 
werd nog onderstreept door de ongewone vorm, waarin het Duitsche antwoord kwam.Hitler had op 
den zesde October gesproken. De deur, die hij bijna onmerkbaar had geopend, was weer gesloten, 
toen niemand begeerte toonde om binnen te komen. Voorstellen worden door den Führer slechts 
éénmaal gedaan. Het prestige van dictator schijnt dit onvermijdelijk te maken. Dit is waarschijnlijk de 
reden waarom er niets kwam van het tweede aanbod van goede diensten. Maar zelfs al had het 
alleen tot resultaat gehad, dat het de aanval op Holland verschoof, die bepaald was op 12 November, 
diende een goed doel, want de verdediging van Holland en België waren minder sterk in de herfst 
dan in Mei 1940. De Novembercrisis was volstrekt niet de eenige in Hollands neutraliteitsperiode. 

In Januari 1940 was er een ander ernstig incident; ditmaal kwam het uit België, waar een 
Duitsch militair vliegtuig, bemand door twee officieren, een noodlanding maakte in de nabijheid van 
de grens. Onmiddellijk na de landing probeerden de officieren een bundel papieren te vernietigen, 
die zij bij zich hadden. Hun poging werd verijdeld door Belgische soldaten, die de documenten in 
beslag namen. De Belgen waren zeer ontsteld. Vreemd genoeg werd de juiste inhoud van de 
documenten alleen bekend bij den Koning en een paar van zijn meest vertrouwde militaire 
raadgevers. Wat ook de inhoud moge geweest zijn, het blijft een feit, dat alle mogelijke militaire 
voorzorgen in België nogmaals met de grootste energie werden genomen. Een chef van de Generale 
staf werd overgeplaatst en een andere generaal in zijn plaats aangesteld, stappen werden gedaan om 
de macht van de militaire autoriteiten te vergrooten. 

Deze actie van onze Zuidelijke buren gaf ons veel denken. Wij van onze kant, hadden geen 
aanwijzingen dat er eenige onmiddellijk gevaar was. Het seizoen scheen het meest ongunstige voor 
militaire operaties op groote schaal. Een lange vorstperiode, die in December was begonnen, hield 
het land in ijzige boeien gekluisterd en was bijzonder streng in Duitschland, waar het verkeer moeilijk 
was geworden. Daarbij kwam nog, dat onze Inlichtingendienst niet begreep, waarom de Belgen zoo 
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ongerust waren. Desniettemin besloten wij dubbel waakzaam te zijn, ten einde niet de kans te loopen 
van een onverwachte aanval, maar hier lieten wij het bij. 

Er gebeurde niets en een betrekkelijke rust heerschte weer. Het leven in Den Haag was tamelijk 
normaal in die dagen. En als men niet overal militaire uniformen gezien hadden en het grijs-groene 
breiwerk in de huizen had gezien, was er weinig, dat er ons aan herinnerde, dat er een oorlog aan de 
gang was. Intusschen ontstonden op maatschappelijk terrein soms eigenaardige verhoudingen, daar 
het natuurlijk onmogelijk was Duitsche en Gealliëerde diplomaten tegelijkertijd te ontvangen. Groote  
voorzichtigheid was geboden bij het zenden van uitnoodigingen. Toen mijn vrouw en ik onze 
nieuwjaarsreceptie hielden, - een traditioneele gebeurtenis voor den Minister van Buitenlandsche 
Zaken in Den Haag- waren de zaken zoo geregeld, dat de Duitschers het eerste uur kwamen en de 
Gealliëerde vertegenwoordigers op het tweede. 

Met het naderen van de lente, werden de dagen langer en het weer beter. Hitlers legers waren 
nauwelijks in actie geweest gedurende de lange en buitengewoon koude wintermaanden. Kon men 
van hem verwachten dat hij steeds de kat uit de boom zou blijven kijken? Deskundigen in alle landen 
waren het er over eens, dat Duitschland niet in staat was een lange oorlog vol te houden. Voor dat 
land was het een zaak van snel succes, wilde hij een kans hebben om te winnen. Toen het seizoen 
geschikter werd voor actieve oorlogsvoering, werden de kansen op een geweldige veldtocht grooter 
en de gevaren voor de neutralen werden hierdoor steeds meer accuut. 

Onheilspellende teekenen ontbraken niet. Zelfs voor de inval in Denemarken en Noorwegen 
(Zweden ontkwam er alleen aan bij de gratie van Rusland) arresteerde de Hollandsche politie talrijke 
Duitsche spionnen. Waarom zouden er zooveel spionnen in ons land rondloopen, als de Duitschers 
geen kwade bedoelingen hadden? Vreemde dingen kon men opmerken. De achterramen van de 
Duitsche school in Den Haag waren met wit papier beplakt, maar toen de politie onderzocht, 
ontdekte zij niets. Sinds het uitbreken van de oorlog had er een buitengewone vermeerdering plaats 
gehad bij de staf van de Duitsche delegatie, een veel grootere vermeerdering dan bij de staf van 
eenige Gealliëerde legatie. Wat was de taak van al die secretarissen en klerken? Op zekere avond 
werd aan de politie een groote enveloppe overhandigd. Hij was geadresseerd aan een bureau van de 
Nazi-partij in Berlijn en was klaarblijkelijk bestemd om door een boodschapper medegenomen te 
worden over de Duitsche grens, waar hij gepost moest worden. Een of ander slordig iemand had het 
verloren. Het pakket werd gevonden in de nabijheid van de gebouwen in gebruik door de Duitsche 
legatie. Daar het niets weg had van een diplomatiek stuk en daar het adres en de manier van 
overbrengen verdacht waren, werd het geopend. 

 De inhoud was ontstellend: het bewees duidelijk dat een man, die jarenlang als attaché 
verbonden was geweest aan de legatie, hoofd was van de Duitsche militaire spionnage in Holland. 
Het bleek, dat hij een ander man onder zich had, wiens indentiteit nooit bekend werd, maar die 
werkte onder de naam “Jonathan”, wiens taak het was de feiten te rangschikken, die hem door een 
aantal spionnen werden opgegeven, terwijl ieder van hen een serienummer had, overeenkomende 
met hetzelfde nummer, dat het gedeelte van Holland moest aanduiden, waarin hij moest werken. 
Deze spionnen waren klaarblijkelijk zeer zorgvuldig geoefend en geïnstrueerd, ofschoon het duidelijk 
was, dat het niet allen militairen waren. Zij beschreven tot in de kleinste bijzonderheden, alles wat zij 
konden ontdekken in verband met de verdediging van Holland. Zij maakten overzichten van 
versterkte punten, inundaties, loopgraven, kantonnementen, opslagplaatsen, in het kort van alles 
waarover zij inlichtingen konden bekomen. 

Zij rapporteerden gesprekken tusschen jonge officieren, die zij hadden afgeluisterd in een of 
ander welbekend restaurant. Zij spraken met hun hospita's, hun oppassers en familieleden. Deze 
papieren vormden een onschatbare vondst voor de Hollandsche autoriteiten en stellen hen in staat, 
om een aantal van deze spionnen op te sporen, waarvan sommigen bij het onderzoek verklaarden, 
dat zij op verschillende manieren tot het doen van spionnage werk waren gedwongen. 

Tegelijkertijd echter, toonden zij ontwijfelbaar aan, dat Duitschland zich interesseerde voor 
onze defensie, op een wijze, die aanleiding gaf tot de grootste bezorgdheid. Een volledige lijst van de 
ontdekkingen, die in dit verband in Holland werden gedaan, en waartegen onmiddellijk maatregelen 



werden genomen met alle mogelijke haast en energie, zou te lang zijn en bovendien te eentonig om 
hier weer te geven. 

Het uiteindelijke resultaat voor de Hollandsche Regeering was, de uiterste maatregelen van 
voorzorg te maken. Tegen het einde van April werd de Staat van Beleg afgekondigd voor het geheele 
land. Dit gaf de Regeering en vooral de militaire autoriteiten een aanzienlijke macht in handen, 
waarvan de uitoefening in normale tijden in strijd met de grondwet zou zijn geweest. 

Ten einde alle verdere spionnage op het spoor te komen, werd de censuur ingevoerd op 
poststukken, telefoon en telegraaf. Het recht tot het houden van publieke vergaderingen werd 
beperkt, terwijl aan de politie meerdere vrijheid werd verleend tot het doen van onmiddellijke 
arrestaties. 

De militaire autoriteiten werden voortdurend op de hoogte gehouden, voor zoover zij geen 
inlichtingen ontvingen uit eigen bronnen. Ofschoon de vooruitzichten zeer donker leken, dachten wij 
er geen oogenblik aan om wat wij wisten, aan de Gealliëerden bekend te maken; de ervaring heeft 
geleerd, dat eenige werkelijke mededeeling van dien aard aan derden gedaan altijd bekend wordt en 
als dat gebeurde, zouden de Duitschers ons ongetwijfeld beschuldig hebben van neutraliteitsbreuk. 
Wij zouden hun eenvoudig in de kaart gespeeld hebben door zulk een onvoorzichtige daad, temeer 
daar het twijfelachtig was, welke hulp de Gealliëerden konden verleenen, vooral op zulk korte 
termijn. 

De Hollandsche diplomatieke missies in het buitenland, zoowel als onze Inlichtingendienst 
deden al het mogelijke om de Regeering zoo volledig en zoo snel mogelijk in te lichten. Wat zij 
rapporteerden was altijd interessant, soms min of meer verontrustend, maar nooit – behalve in de 
critieke dagen van November 1939 - zoo positief, dat zij een onmiddellijke bedreiging aankondigden 
voor de veiligheid van het land. Op Zaterdag de 4e Mei echter, kregen wij geheel onverwachts 
bericht, dat er in de komende dagen op een invasie moest worden gerekend. Dit rapport, zonder dat 
het een bepaalde datum aangaf, waarop de aanval zou plaats vinden, scheen zeer positief en kwam 
uit zeer betrouwbare bron. Wij gaven het door , opdat het door andere agenten kon worden 
onderzocht. De volgende dag werd een bevestigend antwoord ontvangen uit een ander district, 
ofschoon even onbepaald omtrent de juiste datum van de voorgenomen aanval. 

De Duitsche propagandadienst van Dr. Goebbels trachtte in die dagen de aandacht te 
concentreeren op het telefoongesprek, waarvan zij beweerden, dat het had plaats gehad, tusschen 
de Britsche Premier Mr. Chamberlain en het hoofd van het Fransche Kabinet Mr. Paul Reynaud 
volgens het welk plannen gemaakt waren, om het toneel van de strijd omstreeks 20 Mei uit te 
breiden tot Zuid-Oost-Europa en de Middellandsche Zeegebieden. Op de 9e Mei, één dag voor de 
inval in Holland, België en Luxemburg, legde de Duitsche pers sterk de nadruk op de redenen, die 
Lord Halifaxgedaan had in het Hoogerhuis over de redenen, waarom de Britsche troepen uit 
Noorwegen, teruggetrokken waren. In de loop van zijn rede constateerde hij, dat tot terugtrekken 
besloten was, ten einde elders nieuwe operaties te beginnen. Dit verbonden de Duitschers met een 
opmerking, die, zooals zij beweerden, Mr. Duff Cooper gemaakt had, waaruit zij concludeerden, dat 
de Gealliëerden er weer op uit waren, kleine neutrale staten in hun netten te vangen, ditmaal in de 
Balkan. Het is opmerkenswaardig dat Nederland en België niet genoemd werden, wat de Duitsche 
bladen echter niet verhinderde, de volgende dag te verklaren, dat zij wisten, dat de Gealliëerden 
reeds lang een aanval, op Duitschland, door België en Nederland, in den zin hadden. Gebrek aan 
logica en consequentie hebben de Duitsche propaganda nooit gehinderd. 

Als het nog noodig was om vast te stellen dat afleiding van de aandacht het doel van de 
Duitsche Regeering was, verschafte de Duitsche zender alle mogelijke bewijzen daarvoor. Zeer 
opvallend was volledigheid, waarmede deze schijnbeweging ondersteund werd door Italië. De 
samenwerking door de Italiaansche radio strekte zich zelfs uit tot die punten, die tot op het laatste 
oogenblik bedoelden de Lage Landen gerust te stellen. Het meest actief van al de As-stations waren 
echter de Duitsche zenders. Om een voorbeeld te geven van de listen, die gebruikt werden om de 
aandacht af te leiden van Duitschlands ware bedoelingen, moge een uitzending dienen door de 
Duitschland-zender op de 8ste Mei – twee dagen voor de inval - die ongeveer als volgt luidde: 



“Het bekend worden van de Britsche plannen in Zuid-Oost-Europa heeft zulk een indruk 
“gemaakt in de verschillende landen, dat Engelands oorlogophitsers nu zich bepalen tot het uitvoeren 
“van een even domme, als onhandige manoeuvre, om hun aandacht af te leiden. Tot dit doel 
“gebruiken zij Amerikaansche persagentschappen, die het nieuws verspreiden, dat Nederland ernstig 
“bedreigd wordt. Het is de oude methode -”houdt den dief”- die hier gebruikt wordt. Zoo heeft de 
“Associated Press uit zeer betrouwbare bron vernomen, dat twee Duitsche legers vanuit Bremen en 
“Dusseldorf met zulk een spoed naar Holland oprukten, dat zij binnen korte tijd de grens zouden 
bereiken. 

“Zij kunnen met zekerheid vaststellen, dat de betrouwbare bron van deze militaire nonsens het 
“Britsche Ministerie van Inlichtingen is. Dit Britsche Ministerie van Inlichtingen was zoo zeer onder de 
“indruk van de Duitsche onthullingen over de Engelsche en Fransche bedoelingen, dat zij tegen wil en 
“dank genoodzaakt waren een manoeuvre uit te voeren om de aandacht af te leiden.“ 

Dr. Goebbels wist altijd wel een zondebok te vinden. Langen tijd waren de Joden de 
hoofdschuldigen. Later waren de Britsche Geheime Dienst, de geldmagnaten of de 
oliemaatschappijen de schuld van alles. Nu kreeg het  Britsche Ministerie van Inlichtingen de schuld. 

De Nederlandsche Regeering liet zich nooit een oogenblik door zulke manoeuvre in slaap 
wiegen. De bronnen, waaruit wij onze inlichtingen kregen, en waarvan wij wisten, dat zij betrouwbaar 
waren, gingen nog steeds door met het zenden van verontrustende berichten. Absolute zekerheid 
was er niet, maar in de aanmerking genomen, dat Duitschland onder een sterk gecentraliseerd 
leiderschap stond, kon absolute zekerheid ook niet worden verwacht. Echter, alles bij elkaar 
genomen, kon men zich een beeld vormen van de toestand, dat verontrustend genoeg was. Zelfs toen 
waarschuwde de Regeering de Gealliëerden nog niet: wij wilden er absoluut zeker van zijn, dat er 
nooit een gegronde beschuldiging tegen ons kon worden ingebracht, dat we in het geheim onze 
neutraliteit hadden prijsgeven, die we zoo angstvallig hadden bewaard. Alles wat we deden, als 
voorzorgsmaatregel, ten opzichte van Londen en Parijs, was het zenden van verzegelde ordners per 
koerier aan de hoofden van de Hollandsche legaties in die hoofdsteden, waarvan de inhoud hun in 
geenen deele bekend was en die zij alleen mochten openen na ontvangst van een gegeven 
codewoord. 

Het was een eigenaardig verschijnsel, dat in de loop der dagen, die onmiddellijk aan de aanval 
voorafgingen, de Duitsche attaché's van land en luchtmacht in Den Haag, telkens weer verklaarden 
dat de militaire autoriteiten van Berlijn maar niet konden begrijpen, waarom de Nederlandsche 
regeering zulke uitgebreide maatregelen nam. Wisten zij werkelijk niets? Met het gecentraliseerde 
leiderschap, zooals dat heden in Duitschland bestaat, is dat mogelijk, ondergeschikten worden pas op 
het laatste moment ingelicht. Of was het bedrog? Misschien zullen we dat nooit te weten komen. 

Op woensdag de 8ste Mei werden in Duitsche kringen in Berlijn geruchten verspreid, dat de 
Engelsche Marine gereed was een landing te maken op de Hollandsche kust. Daar wij niet de minste 
aanwijzing hadden op dat punt, bracht onze militaire attaché in Berlijn, een bezoek aan het hoofd van 
een afdeeling van de Duitsche Generale Staf, die als verbindings-officier werkzaam was bij de 
buitenlandsche militaire attaché's in Berlijn en deelde hem mede, dat de Hollandsche Regeering geen 
enkele reden hoegenaamd had, om bang te zijn voor een Britsche landing. Desniettemin, voegde hij 
erbij, worden alle maatregelen genomen, zoo wel te land en ter zee, om elke poging tot landing met 
de gewapende macht te keeren, en bovendien dat Nederland volkomen in staat was om zijn 
neutraliteit zelf te handhaven en dat het geen “bescherming”van welke kant ook, noodig had. 

De Duitsche kolonel antwoordde, dat hij deze houding volkomen begreep, daar hij gevoelde, 
dat zij in volkomen overeenstemming was met de strikte neutraliteit, die Nederland voortdurend had 
betracht. 

Het is interessant om deze verklaring te vergelijken met de beschuldigingen van niet-
neutraliteit, die twee dagen later afkwamen van het Duitsche Ministerie van Propaganda, nadat de 
verwoede aanval reeds was begonnen. 

Daar de storm meedoogeloos voortwoedde, baatten alle maatregelen niet, die door de 
Hollandsche Regeering in nauwe samenwerking met alle goedgezinde burgers genomen werden. De 
eerlijke onpartijdige neutraliteitspolitiek, die Nederland zoo nauwgezet had gevoerd, de pogingen om 



de militaire paraatheid op te voeren, de strijd tegen de spionnage en sabotage, het zou alles vergeefs 
zijn. Het noodlot, in de gedaante van Duitschland, had anders beslist. 

 
 
H E T  V E N L O – I N C I D E N T. 
 
In November 1939 had een incident plaats, dat de Hollandsche Regeering groote bezorgdheid 

baarde. De vreemde houding van Duitschland, nadat het had plaats gevonden, is moeilijk te 
verklaren, wanneer er geen ander motief achter zat. Het incident, waaraan de pers groote aandacht 
wijdde, was als volgt: 

Midden October werd aan den Chef van de Inlichtingendienst van onze Generale Staf door 
majoor Stevens verteld, dat Britsche agenten voeling hielden met een groep hooge officieren in het 
Duitsche leger. Majoor Stevens was secretaris van de Britsche legatie in Den Haag en tevens chef van 
het Britsche Bureau voor paspoort-contrôle. Wij hadden eenige reden te vermoeden, dat hij ook aan 
de inlichtingendienst van zijn eigen land verbonden was. Na deze ontstellende mededeeling, voegde 
Majoor Stevens er vertrouwelijk aan toe, dat hij instructies uit Londen had gekregen, om met deze 
officieren over te gaan tot besprekingen, ten einde vast te stellen, of er een basis gevonden kon 
worden voor mogelijke vredesonderhandelingen. Ter bevestiging van wat hij zeide, toonde Majoor 
Stevens zijn instructies aan den Hollandschen generaal, met wie hij gesproken had. Daar het, zooals 
hij beweerde, onmogelijk was deze besprekingen in Duitschland of in Engeland te houden, 
verlangden beide partijen om ze op neutraal grondgebied te houden, liefst niet te ver van de  
Duitsche grens; en hij vervolgde, dat hem een officier was toegevoegd, genaamd Kapitein Payne-Best 
een Britsch onderdaan, die reeds lang in Den Haag woonde en getrouwd was met een Hollandsche 
vrouw, die aangewezen was om aan de besprekingen deel te nemen. Hij verzocht, dat maatregelen 
zouden worden genomen, om te voorkomen, dat de betrokken vreemdelingen door de Hollandsche 
politie of de militaire autoriteiten gearresteerd zouden worden, wanneer zij samen kwamen in de 
buurt van de grens, waar vreemdelingen niet vrij zijn in hun bewegingen. 

Het hoofd van de Inlichtingendienst had geen reden om zijn toestemming te weigeren. Maar in 
verband met het feit, dat de besprekingen zouden plaats vinden op Hollands grondgebied, stelde hij 
als voorwaarde, dat hij kennis zou dragen van hetgeen plaats zou hebben. Om die reden gaf hij 
opdracht aan een lid van zijn Staf om de samenkomsten bij te wonen. Deze officier, Luitenant Klop 
moest er voor zorgen, dat de gesprekken niet zouden ontaarden in schending van Hollands 
neutraliteit. Voorzoover aan de Hollandsche autoriteiten bekend was, werden er twee samenkomsten 
gehouden in twee verschillende localiteiten. Op de 9de November zou een derde gehouden worden 
bij Venlo, slechts een paar mijlen van de Duitsche grens. Majoor Stevens en Kapitein Payne-Best 
vergezeld van Luitenant Klop kwamen daar aan in een auto bestuurd door een Hollandsche chauffeur. 
Het gezelschap reed door naar een café in de onmiddellijke nabijheid van de grens, eenige 
denkbeeldige lijn, die Holland en Duitschland scheidt en ver van de laatste Hollands militaire 
wachtpost. Op het oogenblik, dat de auto stopte, werd er op de inzittenden geschoten door een 
groep mannen, die uit een auto gesprongen waren, die vlak over de grens stond te wachten. Een van 
het gezelschap, waarschijnlijk Luitenant Klop schijnt volgens hetgeen ooggetuigen verklaren, dadelijk 
gedood te zijn, zijn lijk werd tegelijk met de andere inzittenden door de aanvallers over de Duitsche 
grens gesleept. Het heele incident was in zoo korte tijd verloopen, dat de Hollandsche douanen, 
ofschoon zij zich slechts op korte afstand bevonden, niet tijdig aanwezig konden zijn om het te 
verhinderen. 

De mannen, die deze aanval hadden gedaan, waren burgers. Er kon daarom voor de 
Nederlandsche Regeering geen aanleiding zijn om de Duitsche Regeering verantwoordelijk te stellen 
voor de toepassing van zulke ganster-methoden op Hollands grondgebied. Daarom werd aan de 
Duitsche Regeering alleen verzocht de zaak te onderzoeken, dat de ontvoerders de wijk hadden 
genomen naar Duitschland. Men kan gemakkelijk gissen, hoe pijnlijk de publieke opinie in Holland  
verrast werd, toen kort daarop een Duitsch perscommuniqué vaststelde, dat de aanval bedreven was 
door Duitsche agenten. Onmiddellijk diende de Hollandsche Regeering haar ernstige bezwaren in en 



vroeg om een verklaring. De Duitsche houding hiertegenover werd zeer vreemd. Nooit werd van de 
Duitsche Regeering een antwoord ontvangen, ondanks de ernst van de beleediging en de herhaalde 
aanvrage om een verklaring. De indruk werd gewekt, dat noch de Duitsche legatie in Den Haag nog 
zelfs het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Berlijn recht wist wat er achter dit alles zat: De 
Gestapo had weer eens gebruik gemaakt van haar privilege, van zelf rechter te zijn. 

Daar de Duitsche Regeering volhardde bij haar weigering een verklaring te geven van deze 
grove schending van het grondgebied van een bevriende mogendheid door zijn agenten, dat de 
Nederlandsche Regeering aan haar gezant opdracht, den Heer von Ribbentrop mede te deelen, dat 
het voor de Nederlandsche Regeering onmogelijk was te berusten in zulk een onbevredigende stand 
van zaken en dat zij daarom een formeel voorstel deed, het Venlo incident te onderwerpen aan het 
oordeel van een onpartijdige commissie, aan te wijzen door gemeenschappelijk overleg. Deze 
commissie zou een speciaal Duitsch–Nederlandsche commissie zijn, of de Permanente 
Verzoeningscommissie die nog altijd bestond tusschen beide landen, krachtens een 13 jaar oud 
verdrag. Als geen van deze bemiddelings-voorstellen aanvaardbaar was, stelden zij een commissie 
van arbitrage voor, of een of andere internationaal rechtscollege. De keuze werd geheel aan de 
Duitsche Regeering overgelaten en de Hollandsche Regeering had moeilijk een nog loyaler houding 
kunnen nemen, terwijl zij tegelijkertijd duidelijk toonde, dat zij haar rechten wenschten te verdedigen 
en de waarheid aan het licht te brengen. Ook dit aanbod was vruchteloos. Nooit liet de Duitsche 
Regeering iets van zich hooren; tot dat, op de dag van de inval, het ons duidelijk werd, waarom dit 
stilzwijgen, zoo angstvallig was bewaard. Op het moment van de inval, werd het Venlo-incident door 
Herr Hitler, als een puur verzinsel van hemzelf, opgeblazen tot een monsterachtige samenspanning 
tusschen Nederland en de Gealliëerden. Toch hadden de Duitschers dit incident klaarblijkelijk zoo 
weinig gevaarlijk en onbeteekend gevonden, dat zij het totaal hadden genegeerd van November 1939 
tot Mei 1940. 

Zij hadden het inderdaad bewaard om het, bij gebrek aan werkelijke grieven, te gebruiken als 
een stok, waarmede de hond geslagen moest worden. 

Het kan zijn dat nazi-ijveraars prijs stelden op zulke verhalen, zooals die door het Ministerie van 
Volksvoorlichting en Propaganda op ergerlijke wijze waren verdraaid. Slechts weinigen, reeds 
gewaarschuwd door tallooze staaltjes van Duitsche manipulaties met de waarheid, lieten zich 
misleiden. 

Het meest interessante in het misbruik van het Venlo-incident is, dat  het als voorbeeld kan 
dienen van de techniek der nazi-propaganda. Zes maanden, nadat het incident had plaats gegrepen, 
werd het voor den dag gehaald om Duitschlands agressie tegen Holland te rechtvaardigen. De nazi-
propaganda grijpt gewoonlijk een of ander wezenlijk feit aan en gaat het dan verdraaien, verwringen, 
de beteekenis er van overdrijven of verzwakken, al naar gelang het doel dat bereikt moet worden; 
ondertusschen doen zij zich voor als de eenige ware uitleggers van voorvallen met Joden, Britten, 
plutocraten, “geldmagnaten” en andere zondebokken, die door Dr. Goebbels worden gebruikt, om 
een of andere wetsverkrachting voor de wereld te verbergen. 

 
 

T E   W A P E N   V O O R   V E R D E D I G I N G. 
 
Daar de Nederlandsche Regeering er meer en meer van overtuigd werd, dat de ramp van een 

oorlog tusschen de groote mogendheden van Europa ons boven het hoofd hing, nam het 
dienovereenkomstig maatregelen. Terwijl de spanning steeg en zelfs voor de 20ste Augustus, werden 
maatregelen van militaire orde genomen, om de verdediging van het land in gereede staat te 
brengen. Evenals vele andere democratische naties had Holland op zijn defensie bezuinigd; in plaats 
van geld uit te geven voor bewapening hadden wij het gebruikt om de maatschappelijke toestand van 
boeren en arbeiders te verbeteren, voor verbetering van het onderwijs en voor bruggen- en 
wegenbouw. Nu moesten in alle haast stappen gedaan worden, om de achterstand in te halen, die 
ontstaan was op het gebied van onze militaire paraatheid. Maar de wapenindustrie van ons land, 



werkte met zeer beperkte capaciteit. Wij waren genoodzaakt, gezien het peil en de omvang van onze 
herbewapening, om vele orders voor wapens en munitie in het buitenland te plaatsen. Dit werd 
gedaan in verschillende landen: de Ver. Staten, Zweden, Zwitserland, Italië, Frankrijk, Hongarije en 
ook in Duitschland. Duitschland had aangenomen ons te voorzien van afweergeschut en ander 
oorlogsmateriaal, maar alleen op voorwaarde, dat een gedeelte van de kosten vooruit moest worden 
betaald. Daar wij niet alles wat wij noodig hadden, konden krijgen op minder bezwarende  
voorwaarden, was de eenige weg, die ons open bleef, aan deze eisch te voldoen. Maar nadat één of 
twee kanonnen afgeleverd waren, kwamen er niet meer. Wij reclameerden, wij protesteerden, wij 
trachtten vast te stellen, waar de oorzaak van deze vertraging lag. Bij nauwkeurig onderzoek 
ontdekten wij, dat het niet de economische autoriteiten waren, die de moeilijkheden veroorzaakten, 
zelfs de militaire bureaux hadden geen bezwaar. De man die de leveranties stop zette, was Herr von 
Ribbentrop Zooals men zich kan indenken, stond deze handelswijze ons in het geheel niet aan, want 
ofschoon Herr Hitler alle vitale beslissingen zelf neemt, veronderstelt men algemeen, dat mijn 
Duitsche collega één dergenen is, die genade heeft gevonden in de oogen van zijn meester. Hij schijnt 
van de meer belangrijke geheimen wel iets af te weten. Indien daarom Herr von Ribbentrop er op uit 
was te verhinderen, dat oorlogsvoorraden Holland bereikten, wist hij óf van plannen af, die al tegen 
ons gesmeed waren door zijn “Fuhrer”, óf hij meende , dat Herr Hitler bezig was zulke plannen te 
smeden. Natuurlijk bestond ook de mogelijkheid, dat het alles maar een opvoeren van de 
“zenuwoorlog” was; gelukkig waren wij er nu al aan gewend om dergelijke situaties kalmpjes onder 
de oogen te zien. Wij gingen voort te trachten zooveel mogelijk inlichtingen te krijgen en 
dienovereenkomstig te handelen in de wetenschap dat men in deze wereld in elk geschil, hoe 
belangrijk het ook is, niet kan doordringen tot alle bijbehoorende elementen. 

Van verschillende zijden werd twijfel uitgesproken, of de Hollanders zouden vechten, als zij 
werden aangevallen. Tegen zulke twijfel is altijd sterk geprotesteerd in Holland en de gebeurtenissen 
hebben getoond, hoe buitengewoon ongegrond ze was. De Nederlanders, door alle tijden heen, zijn  
bereid geweest hun vrijheden te verdedigen; ofschoon zij iedere verheerlijking van het militarisme 
afwijzen, zooals men die kan vinden in de geschriften van Duitsche filosofen, zooals Clauserwitz en 
Treitschke, zijn ze zich welbewust van het feit, dat geen enkele natie zijn vrijheid waard is, die niet 
bereid is deze te verdedigen. Zij weten ook, dat zelfs, wanneer militair verweer tijdelijk moet 
zwichten, het de belofte in zich houdt van een nationale herrijzing in later tijd. 

De Hollanders zijn van nature niet bereid om veel tijd en geld aan militaire voorbereidingen uit 
te geven. Als zij voelen, dat zij moeten vechten, zijn zij betere soldaten dan die van andere naties. 
Maar zij hebben een hekel aan alles wat op discipline lijkt en houden er niet van om gedrild te 
worden en hebben niets op met spiegelgevechten of manoeuvres, hoewel zij weten, dat het alles 
noodzakelijk is. Als gevolg hiervan is er een voortdurende neiging om weinig aandacht te schenken 
aan de eischen van nationale defensie, omdat men maatschappelijke welvaart en onderwijs meer 
geschikte objecten vindt voor financiering. Na de oorlog van 1914-1918 was aanzienlijk bezuinigd ten 
koste van de militaire paraatheid van ons land. Het vertrouwen, dat de Volkenbond een lang tijdperk 
van vrede zou inluiden, diende als rechtvaardiging voor deze bezuinigingen. Maar toen het duidelijk 
werd, dat de opkomst van het Derde Rijk oorlog betekende, werden er maatregelen genomen, echter 
lang niet op zoo uitgebreide schaal, dat daardoor de achterstand kon worden ingehaald. Toen tegen 
het eind van September de Poolsche veldtocht ten einde liep, bracht Hitler het grootste gedeelte van 
zijn troepen naar het Westen over, waardoor zich al spoedig een situatie ontwikkelde, die het noodig 
maakte deze militaire voorbereidingen met de meeste spoed en de grootste energie door te zetten. 
In het begin van November ontving onze Inlichtingendienst betrouwbare berichten, betreffende een 
dicht op handen zijnde aanval van de Duitschers op de Lage Landen, zoowel op België als op Holland.  
Deze geruchten werden al spoedig door de loop der gebeurtenissen bevestigend. De toestand moest 
inderdaad als zeer gevaarlijk worden gezien. Natuurlijk moest men ook rekening houden met de 
mogelijkheid, dat de Duitschers hun “zenuwenoorlog” met intensiteit wilden doorvoeren. Het was 
niet alleen het feit, dat de Duitsche troepen en oorlogsmateriaal op onze Oostelijke grens 
concentreerden, dat ongerustheid wekte, ofschoon het feit op zichzelf al verontrustend genoeg was. 
Munitie-depots werden in de onmiddellijke nabijheid van ons grondgebied gevestigd, ontelbare 



pontons lagen gereed om de pogingen te steunen tot het overtrekken van rivieren; vliegvelden 
werden in alle haast in diezelfde omgeving aangelegd. Bovendien was ook nog een verontrustende 
factor de ontdekking, dat allerlei Hollandsche uniformen van het leger, de politie, de posterijen en 
van spoorwegpersoneel naar Duitschland werden gesmokkeld. Wat wilden de Duitschers anders met 
deze uniformen dan ze gebruiken voor camouflage bij een aanval? Deze uniformensmokkelarij, verre 
van een los gerucht te zijn, is een veelbewezen feit. Verscheidene arrestaties werden gedaan 
krachtens onweerlegbaar bewijs. De militaire autoriteiten trachtten de snelheid van hun 
voorbereidingen zoo hoog mogelijk op te voeren, ofschoon op die tijd, nauwelijks twee maanden, 
nadat de oorlog was begonnen, het werk nog verre van gereed was. 

Intusschen deden zij, die verantwoordelijk waren voor het voeren van de buitenlandsche 
politiek van het Koninkrijk, hun best, zooals ze steeds hadden gedaan, om te voorkomen, dat het 
gewapend conflict zich uitbreidde. 

Op de zesde October, bij het einde van de Poolsche veldtocht, had Herr Hitler zijn welbekende 
rede te Berlijn gehouden. Ofschoon deze rede verre van duidelijk was, kondigde zij de vestiging aan 
van een Poolsche Staat, zij het ook met de noodige besnoeiingen. Een autonome Czechische staat 
scheen ook niet uitgesloten. Het hoofdgebrek scheen echter te zijn, dat zij heen wees naar de 
bedoeling van de zijde der Duitschers om een daadwerkelijke en uitsluitende heerschappij te voeren 
over al de volken van Centraal Europa. Maar het leek mij wel de moeite waard, zoo mogelijk 
zekerheid te krijgen over de juiste bedoelingen van Duitschland. Het is nog steeds mijn vaste 
overtuiging, dat de bedoeling van Hitler's rede was, zijn bereidheid mede te deelen, om in 
vredesonderhandelingen te treden en dat deze vrede te verkrijgen was op voorwaarden, die ten 
minste overweging verdienden. Dezelfde avond, dat de rede werd gehouden, rekende ik het mijn 
plicht, langs zijde der Gealliëerden eenige bereidheid gevonden werd dergelijke mogelijkheden, als 
die er waren, te onderzoeken. Men moet toegeven, dat Hitler het niet gemakkelijk maakte voor een 
buitenstaander om te begrijpen, wat hij werkelijk bereid was te beloven. In elk geval ontving ik geen 
aanmoediging en het liep alles op niets uit, zonder dat ook maar een enkele poging gedaan was. In 
het licht van de gebeurtenissen, die volgden, is dit zeer te betreuren. Toen de oorlog in September 
werkelijk uitbrak, was de voortgang van de Hollandsche militaire paraatheid in geenen deele 
onbelangrijk. Veel was er echter nog ongedaan gebleven op het gebied van uitrusting en oefening, 
zoowel als op dat van het maken van verdedigingslinies volgens moderne opvattingen. De invasie van 
Noorwegen gaf onze militaire autoriteiten heel wat lessen. Uit de wijze, waarop dat ongelukkige land 
was onderworpen, was de voornaamste conclusie, dat het gebiedend noodzakelijk voor ons was om 
een daadwerkelijke actie te beginnen tegen de mogelijkheid, dat de Duitschers groote aantallen 
parachutisten af zouden werpen óf op vliegvelden óf op brede verkeerswegen. Holland bezit vele 
mijlen breede betonwegen, waarop, mits er niet te veel wind is, zulke landingen geschikt kunnen 
plaats hebben. Over groote lengten zijn er geen boomen of andere belemmeringen, om dit  
onmogelijk te maken. Daarom had er een volledig plan op touw gezet moeten worden om zulke 
pogingen te verhinderen. Er hadden hooge stalen platen opgericht moeten worden in het midden van 
deze wegen, in de richting van hun as en op gegeven afstanden; deze platen waren in voldoend aantal 
verkrijgbaar, zoodat dit plan in drie weken uitgevoerd had kunnen zijn, langs die wegen waarvan wij 
vreesden, dat de Duitschers ze zouden gebruiken. Toen echter het bericht kwam, dat we ernstig 
rekening moesten houden met de mogelijkheid van een onmiddellijke aanval, werden 
noodmaatregelen genomen. In plaats van stalen platen te gebruiken, pasten wij een snellere 
methode toe: een gedeelte van de wegen werd versperd door allerlei hindernissen- oude lorries, 
oude autobussen en ander materiaal, dienstig voor dit doel. Het verkeer op deze wegen werd 
natuurlijk eenigszins gestremd, maar dit  bleek meer dan gerechtvaardigd. De gebeurtenissen zouden 
aantoonen, dat deze noodmaatregel, gevoegd bij het plaatsen van verschillende hindernissen op 
vliegvelden, waarvan sommige verkleind werden en andere onklaar gemaakt, een groote tegenslag 
was voor de Duitschers en hun berekeningen hopeloos in de war stuurden. In plaats van Holland in 
één dag tot machteloosheid te brengen, waarop, zooals later bleek, vast gerekend was, moesten zij 
vijf dagen hard vechten, om in het grootste gedeelte van het land de taaie weerstand van de 
Hollandsche landmacht te breken. De waakzaamheid was beloond. Welke ruimte de Duitsche 



Generale Staf ook moge hebben gelaten voor verkeerde berekeningen en tegenslagen, het spreekt 
van zelf, dat de uitvoering van een plan, dat met de juistheid van een uurwerk was opgesteld, ernstig 
geschaad moest worden, wanneer een of ander belangrijk onderdeel vijf maal zooveel tijd vergt als 
men berekend had. Een zekere mate van ontreddering, verlies van vervoermiddelen en troepen 
zoowel als een kans voor den tegenstander om zijn positie te verbeteren, moesten er het 
onvermijdelijk gevolg zijn. In alle richtingen werden onze militaire voorbereidingen met de meeste 
kracht voortgezet. Allerwege werden de verloven stopgezet. Bij de grenzen werden de wachtposten 
verdubbeld. Wegen en bruggen konden in een minimum van tijd opgeblazen worden; boomen 
stonden klaar om met dynamiet te worden geveld, teneinde de wegen te versperren. Hoe ernstig de 
Regeering de toestand inzag, kon niet treffender geïllustreerd worden dan door het feit, dat, terwijl 
gedurende de geheel oorlog van 1914-1918, waarin Nederland zijn neutraliteit bewaarde, geen 
strookje land onder water werd gezet om steun aan het leger te geven, ditmaal dijken werden 
doorgestoken en geheele landstreken onder water werden gezet reeds in de laatste dagen van 
Augustus. Inundaties vormen een typisch element in de verdediging van Holland. Het is een 
welbekend feit, dat er dag en nacht gewerkt moet worden, door middel van machtige 
pompinstallaties, om te voorkoomen, dat groote streken land overstroomd worden door de zee of 
door de groote rivieren, zooals de Rijn, de Maas en de IJssel. Wanneer wij een moderne kaart van 
Holland vergelijken met een die, laten we zeggen, een duizend jaar oud is, is het merkwaardig om te 
zien, hoeveel van het land, zooals het nu is, langzamerhand door moeizame arbeid en groote 
waterbouwkundige bekwaamheid, aan de zee is ontworsteld en dit ontwoekeren gaat tot op de 
huidige dag voort. Slechts een jaar geleden reden mijn vrouw en ik per motor door een land met 
wuivende korenvelden aan iedere zijde van de weg, waar wij nog geen vijf jaar geleden menige 
prettige dag met zeilen hadden doorgebracht, toen dit land nog de bodem van de Zuiderzee was. Het 
schilderachtige eiland Urk is niet langer een eiland en is nu per auto bereikbaar. Groote strooken 
waardevol en vruchtbaar land zijn op deze wijze aan het land toegevoegd - de eenige wijze, waarop 
Holland  steeds zijn “Lebensraum” wil vergrooten. Dit verklaart, waarom een groot aantal landstreken 
beneden de zeespiegel liggen. Zulk een groote rol speelt het water in ons land, dat Nederland steeds 
een speciaal departement heeft voor Waterstaat. Water heeft een groote invloed gehad op de 
vorming van het Hollandsche volkskarakter: het heeft in het Hollandsche ras volharding, 
doelbewustheid, geduld, uithoudingsvermogen en moed gekweekt. Overstroomingen hebben dikwijls 
in het verleden de Hollandsche kusten geteisterd; maar al is in dit opzicht het water een 
voortdurende vijand voor ons geweest, toen heeft dit onzekere element, door het aankweeken van 
genoemde eigenschappen, zich altijd betoond de weldoener te zijn van het Hollandsche volk. Want in 
tijden van oorlog bewezen de inundaties, zooals uit de geschiedenis blijkt, den Nederlanders groote 
diensten. Zelfs voor een modern leger, zooals de Duitsche veldtocht in Holland in Mei 1940 
bevestigde, zijn geïnundeerde streken een zeer ernstig beletsel; hebben de IJser -inundaties in de 
vorige oorlog het voor de Belgen mogelijk gemaakt het laatste strookje van hun grondgebied in 
Vlaanderen tot aan de wapenstilstand te behouden, waar Koning Albert en zijn dappere soldaten tot 
op het laatste oogenblik standhielden? 

Ten einde een militaire belemmering van de eerste rang te vormen, behoevende de inundaties 
niet diep te zijn; vier of vijf voet water is voldoende. Het plaatsen van prikkeldraadversperringen op 
de bodem, maakt ze nog meer effectief. Dit werd door de Hollanders gedaan, overal waar de aard van  
het terrein het toeliet en door de waterbouwkundige bekwaamheid van de Hollandsche sappeurs en 
het personeel van Waterstaat werden inundaties klaar gemaakt op plaatsen, waar dit niet op 
natuurlijke wijze kon geschieden. Toen in Mei 1940 de Duitsche verwoede aanval op Holland vijf 
dagen werd tegengehouden, was een der beslissende factoren het feit, dat de overstroomde 
gebieden een frontaanval zoo goed als onmogelijk maakten. De mobilisatie van het Hollandsche leger 
en de vloot werden voltooid in vier of vijf opvolgende stadia. Een aanval bij verrassing, een blitz – 
aanval van de zijde van Duitschland of van een andere mogendheid, scheen dus uitgesloten te zijn. Er 
moet de nadruk op worden gelegd, dat de Nederlandsche Regeering zoowel aan de zee – als aan de 
landgrenzen maatregelen nam; terwijl aan de laatste het leger buitengewoon was, was onze marine 



langs de kust uitstekend. Op die manier demonstreerde het land zijn vast besluit om een 
weloverwogen neutraliteit te bewaren, zelfs vóór de oorlog er omheen daadwerkelijk begon. 

 
 

D E   D O N D E R S L A G   B I J   H E L D E R E   H E M E L. 
 
 Donderdag de 9de Mei ging voorbij zonder eenig uiterlijk verontrustend teeken. Noch in Den 

Haag noch in Berlijn tot de avond viel. Het was een heldere lenteavond. Mijn vrouw en ik maakten na 
den eten een korte wandeling om een luchtje te scheppen. Het was een drukke dag geweest en daar 
ik voor het verdere van de avond niet bezet was, rekende ik op een goede nachtrust. Om ongeveer 
half tien – we waren juist thuis gekomen – ontving ik een telefonische boodschap van het Ministerie 
van Defensie; ernstig nieuws. Er was een waarschuwing binnen gekomen van de Inlichtingendienst 
betreffende een Duitsche aanval op de Lage Landen, die slechts deze woorden bevatte: Morgen 
vroeg, sta vast. Het was een vreeselijk oogenblik. Er zijn menschen, die zeggen: je was al ongeveer 
negen maanden op de mogelijkheid voorbereid, en was er van tevoren niet meer dan eens een valsch 
gerucht verspreid? Natuurlijk, dit was alles volkomen waar; maar nooit was de waarschuwing in zulk 
een dramatische en concrete vorm gekomen en nooit hadden we op zulke beknopte wijze kennis 
gekregen van een dreigende ramp. De slag had op mijn vermoeidheid een zonderling stimuleerende 
uitwerking. Het zou een doorwaakte nacht worden. Welke tooneelen zou de morgen brengen? Van 
militair standpunt bezien kon er weinig meer gedaan worden. Ieder man stond op zijn post, alle 
voorzorgen waren genomen. Holland stond gereed om zijn neutraliteit tot het uiterste te verdedigen 
en had zijn geweten vrij gemaakt. Ik confereerde per telefoon met mijn collega's. Wij spraken af, dat 
de Minister van Defensie dadelijk bij mij aan huis zou komen, waar ons hoofdkwartier voor de nacht 
zou zijn. Later zouden de gebeurtenissen bewijzen, dat wij daardoor plannen in de war hadden 
gestuurd, die tot in elke bijzonderheid uitgewerkt waren en die later gevonden werden op een 
gevangen genomen Duitsche generaal; hieruit bleek, dat de vijfde colonne aangewezen was om 
Kolonel Dijxhoorn, den Minister van Defensie, dien zelfden nacht uit zijn huis te ontvoeren. Er was 
met alle mogelijkheden rekening gehouden. Eenigen van de ontvoerders moesten optrekken naar de 
hoofdingang, om de aandacht van de politie, die daar op wacht stond, af te leiden, terwijl de 
werkelijke ontvoering aan de achterzijde zou plaats hebben, vanuit de tuin. Intusschen was de 
Secretaris-Generaal van mijn Departement aangekomen, tegelijk met den Directeur van het Kabinet 
van de Koninginen verschillende andere hooge ambtenaren. Wij zaten te rooken in mijn werkkamer 
en voelden ons zonderling kalm. Ook de stad had een rustig en normaal aanzien, maar wij wisten, dat 
niet al haar burgers sliepen, want een voorzorgsmaatregel, die nog nooit te voren genomen was, 
moest die nacht worden toegepast: duizenden Duitschers, waaronder er misschien ook waren van de 
vijfde colonne, moesten ingerekend worden. Het was een krasse maatregel, die, wanneer ook dit 
gerucht weer valsch bleek te zijn, ons heel wat moeilijkheden zou bezorgen. Maar wij konden het 
risico niet nemen, dat wij aan zulk gevaarlijk volk de vrije hand lieten. De berichten, intusschen, die 
inkwamen uit de steden over het geheele land, hielden in, dat er geen schijn van onrust was: 
volstrekte kalmte heerschte overal. Mijn vrouw had de blinden gesloten, zoodat late voorbijgangers 
niet verontrust zouden worden, dat er op dit late uur nog volop licht brandde, in de ambtelijke 
woning van den Minister van Buitenlandsche Zaken. Terwijl Den Haag sliep werden talrijke posten 
met machinegeweren op de hoofdwegen geplaatst, die naar de stad leidden, evenals op vele bruggen 
en in de nabijheid van belangrijke gebouwen. Soortgelijke maatregelen werden in andere steden en 
dorpen over het geheele land genomen. Alles werd snel en rustig gedaan. Generaal Winkelman, op 
Opperbevelhebber, was vertrokken ter inspectie van zijn troepen. Als verdere voorzorgsmaatregel 
waren een aantal kleinere bruggen in Limburg, onze Zuid-Oostelijk provincie, opgeblazen. Het was 
een vreemde gedachte, te bedenken, dat nergens onder de burgerbevolking een sterveling iets afwist 
van onze maatregelen en onze ongerustheid. Berichten per telefoon en per koerier kwamen telkens 
binnen. Het vreemde erbij was, dat wanneer men ze te samen nam, zij alles behalve een duidelijk 
beeld vormden van wat ons te wachten stond. Vele ervan schenen er inderdaad op te wijzen, dat 
Duitsche troepen van onze grenzen verwijderd werden. Men beweerde dat ze vertrokken waren om 



manoeuvres op groote schaal te houden, van Cleef tot Keulen. Geen enkele van de Duitsche 
prikkeldraadversperringen langs de Duitsche grens was weggeruimd. Geen ultimatum of “aanbod van 
bescherming” kwam binnen, want een beraad van twee uur zouden ze ons toch wel willen geven. De 
dageraad, die zoo dikwijls de aankondiger geweest is van de Duitsche aanvallen, zou binnen twee uur 
aanbreken. Terwijl de lange nacht verstreek, kregen we weer wat hoop. Zeker, de toestand in 
Duitschland achter de grenzen, kon niet beschouwd worden als rustig, maar zou misschien de 
gerapporteerde Duitsche troepenbeweging uiteindelijk niet het voorspel kunnen zijn van een druk in 
de richting van de Balkan? En wat zin had het de manschappen uit te putten, zooals zij hadden 
gedaan door ze sinds de middag te laten marcheeren, als de bedoeling was om de volgende morgen 
Holland binnen te vallen, waar zij op behoorlijke tegenstand konden rekenen? 

De uren na middernacht vonden ons vermoeid en verward, echter niet zonder eenige hoop. 
Tegen half drie besloten we, nu er toch niets nuttigs meer te doen was, te trachten nog wat te slapen. 
Mijn collega van Defensie zou de rest van de nacht op zijn bureau doorbrengen, de anderen 
vertrokken naar hun huizen en mijn vrouw en ik trokken ons in onze slaapkamer terug om te zien, of 
wij wat konden slapen. Ik had nog geen uur geslapen, toen mijn vrouw, die te zenuwachtig was om te 
slapen, mij wakker maakte. Een ver verwijderd dreunend geluid zat in de lucht. Was dit weer een 
toevallige schending van ons grondgebied? Vele malen nadien heb ik er verwonderd over gestaan, 
hoe begeerig de menschelijke geest blijft vasthouden aan het laatste sprankje hoop. 

Een minuut of wat later, voor de klok vier uur had geslagen, ging de telefoon, die naast mijn 
bed stond: er was een bericht, dat onze vliegvelden te Waalhaven, Bergen, Schiphol en De Koog 
gebombardeerd waren. Terwijl ik trachtte hiervan bevestiging te krijgen, trok mijn vrouw de 
gordijnen open en het daglicht viel, bijna verrassend op dit vroege morgenuur, naar binnen. Ik had 
een huiverig gevoel. Plotseling, als een donderslag bij heldere hemel, brak de hel rondom los, toen 
het afweergeschut in actie kwam tegen steeds aangroeiende zwermen Duitsche vliegtuigen, die 
kazernes in de omtrek van de stad bombardeerden. Wij konden ze zien als silhouetten tegen het 
blauw van de morgenhemel. Zij strooiden dood en verderf over ons, – die hun of wie ook nooit eenig 
leed hadden gedaan; en die , zooals hun leiders maar al te goed wisten, neutraal waren gebleven in 
de volste zin van het woord. 

Weer ging de telefoon. Onze Gezant in Brussel berichtte: ook de Belgische hoofdstad werd 
gebombardeerd, vooral het Noordelijk gedeelte in de nabijheid van de belangrijke 
spoorwegverbinding met Schaarbeek. Hij deelde mij ook mede, dat de Duitsche troepen de 
Luxemburgsche grens hadden overschreden. Nu wij volkomen zekerheid hadden van een Duitsche 
agressie tegen Holland, belde ik den Minister President op en wij besloten samen, dat het 
afgesproken code-woord dadelijk naar Londen en Parijs zou worden getelefoneerd; bij ontvangst 
waarvan onze gezanten aldaar een geheime instructie mochten openen. Als ze dit deden, zouden zij 
tot de ontdekking komen, dat zij Engeland en Frankrijk om hulp moesten vragen –  vooral in de lucht 
met het oog op de wanverhouding tusschen onze eigen luchtmacht en die van de vijand. Tegelijkertijd 
moesten zij belangrijke aanwijzingen geven op andere punten van onmiddellijk militair belang. 
Automatisch was onze neutraliteitspolitiek uitgeschakeld. Wij hadden ons bij de Gealliëerden 
gevoegd. In alle haast kleedden mijn vrouw en ik ons aan, terwijl de vijandelijke vliegtuigen boven 
ons gonsden. Wat ik al lang van te voren geregeld had, in geval het ergste gebeurde, vond nu plaats 
nl. het overbrengen van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken naar een plaats, die veiliger was 
dan het centrum van de stad, waar het gewoonlijk gehuisvest is. Daar dit nieuwe verblijf op tamelijke 
afstand van het officiëele gebouw gelegen was, in welks nabijheid wij woonden, hadden wij 
afgesproken het huis van een vriend te betrekken, waarvan de ligging meer geschikt was. 

Alleen de trouwe dienstbode van mijn vrouw vergezelde ons; de andere bedienden ontvingen 
instructies en wij vertrokken per auto naar ons tijdelijk huis. Het was een opwindende rit zoo vroeg in 
den morgen, terwijl het afweergeschut onophoudelijk vuurde, soms met korte, scherpe explosies, 
dan weer dreunde het met een zwaar geluid. Op eenige afstand boven ons kwam een Duitsche 
toestel brandend naar beneden; we hoorden later dat het de voorgevel vernield had van het huis van 
een van de Zuid–Amerikaansche diplomaten. Militaire posten stonden overal. Sommige jonge 



soldaten kwamen op hun fietsen een hoek van de straat omrijden. De uitdrukking op hun roode 
gezichten, tegelijk vastberaden en gespannen en eigenaardig bewogen. 

Wij waren zoo gelukkig onze bestemming te bereiken zonder dat wij getroffen werden door 
vallende granaatscherven. Ik verliet mijn vrouw om de Kabinetszitting bij te wonen ten huize van den 
eersten Minister. Zoo kwam het , dat dit de eerste Kabinetszitting was, die bijgewoond zou worden 
door het nieuwe lid, den Minister voor Landbouw en Visscherij, die (andere halve zin onleesbaar) 

 
begonnen, toen – het moet zoo ongeveer zes uur geweest zijn –  mijn secretaris mij opbelde 

vanuit het Ministerie van Buitenlandsche Zaken om te zeggen, dat de Duitsche Gezant gevraagd had, 
dat hem de gelegenheid zou worden geboden een belangrijke mededeeling te doen; ik  vertrok 
daarom dadelijk naar mijn bureau. Niet ver van het Koninklijk Paleis werd de auto aangehouden door 
soldaten onder bevel van een jonge luitenant, die zeide, dat hij mijn auto niet mocht doorlaten naar 
het centrum van de stad. Hij maakte mij duidelijk, dat hij strikte orders had ontvangen en zeer terecht 
ook niet toegaf, zelfs toen ik zeide, wie ik was. Dus was ik verplicht de auto te verlaten en in een 
regeeringsbureau, een honderd meter verder, om een staf–officier te telefoneren, die mij door de 
militaire posten heen naar mijn bureau zou vergezellen. Juist toen ik het gebouw verliet, kwamen drie 
Duitsche vliegtuigen zeer laag over de straat vliegen, die meedoogenloos met machinegeweren 
vuurden en oranjekleurige blaadjes uitwierpen, waarin de bevolking werd aangezet, in buitengewoon 
slecht Hollandsch, de wapens neer te leggen, want anders zou hun land aan volkomen verwoesting 
prijs gegeven worden. Terwijl ik beschutting zocht in een portiek, zag ik ze over het Paleis vliegen, 
waar ze op mikten. Stukken steen en kalk kwamen aan alle kanten naar beneden, maar er gebeurden 
geen ongelukken. Dit was het eerste bewijs, voor zoover ik weet, dat de Duitschers van plan waren 
zoo snel mogelijk jacht te maken op de Koningin op dezelfde manier als zij dat vier weken geleden 
met de Koning van Noorwegen hadden gedaan. Ongeveer op hetzelfde oogenblik, terwijl de 
hakenkruis-vliegtuigen dood en verderf over Holland brachten, zond de Duitsche zender in het vroege 
morgenuur het volgende bericht uit: 

“De schrikwekkende berichten over Holland, België en de Balkan, door Londen en Parijs 
“verspreid, worden door den Parijschen correspondent van Il Messagero uitgelegd als te zijn ontstaan 
“door de binnenlandsche politieke situatie van de westelijke mogendheden. Door het verspreiden van  
“van deze geruchten, schrijft het Italiaansche blad, willen de Engelsche en de Fransche Regeeringen 
“een kabinetscrisis voorkomen”. 

Terwijl de bommenwerpers wegvlogen, vervolgde ik mijn weg, nu onder militair escorte en 
kwam spoedig op mijn bureau. Graaf von Zech was er al, vergezeld van twee staf–officieren, die hem 
in staat stelden de militaire cordons te passeeren. 

Ik ontving hem dadelijk en toen ik mijn oog op hem liet vallen, had ik oprecht medelijden met 
den man, die meer dan elf jaar Duitschland had vertegenwoordigd in Den Haag. Graaf von Zech 
Burkersroda, om zijn naam voluit te geven, een man van omstreeks vijftig jaar, in wien het niet 
moeilijk viel den cavallerie–officier te herkennen, wat hij in zijn jeugd was geweest, is het type van 
een Zuid-Duitschen landedelman. Hij was getrouwd met de dochter van den vroegere Kanselier van 
Bethmann–Hollweg, en had bijna twaalf jaar geleden deel uitgemaakt van de regeering van de 
Weimar republiek, zoozeer verafschuwd door de stichters en bewonderaars van het Derde Rijk. Graaf 
von Zech was er blijkbaar in geslaagd op goeden voet te komen met zijn nieuwe meesters. Hoe dit 
geschiedde, hebben wij nooit geweten, maar wij hadden altijd de indruk, dat deze Duitsche 
diplomaat een eerlijk mensch was, die zich niet zou willen verlagen tot het toepassen van unfaire en 
laakbare methoden. Zijn voorkomen en gedrag bij deze gelegenheid waren in overeenstemming met 
de opinie, die wij over zijn karakter hadden. Hij scheen diep bewogen. Daar hij per slot van rekening 
ook een Duitscher was, was het natuurlijk voor ons moeilijk na te gaan, of hij voor zichzelf eenige 
rechtvaardiging voelde voor de daden, die zijn Führer deed. Misschien wel, misschien niet. Maar ik 
weet zeker, dat Graaf von Zeck te veel gentleman was om de vriendschap te vergeten, die hem zoo 
vaak getoond was door veel menschen uit allerlei kringen in Holland, die op hun beurt gastvrijheid 
hadden ontvangen op de Duitsche legatie en waarvan velen zijn persoonlijke vrienden waren 
geworden. In elk geval, de Duitsche Gezant was blijkbaar diep onder de indruk bij de gedachte, dat dit 



het einde moest zijn van zijn missie in Nederland, welks Souverein nauwelijks meer dan een jaar 
geleden hem begiftigd had met het Grootkruis van de Orde van Oranje-Nassau. 

De boodschap, die hij nu had te brengen, was om aan te kondigen, het oprukken van machtige 
Duitsche strijdkrachten. Hij moest er de nadruk op leggen, dat alle tegenstand volkomen doelloos 
was. Duitschland, zoo ging de missive voort, was bereid “garantie” te geven voor het behoud van het 
Europeesche grondgebied van de Nederlanders, zoowel als dat in andere werelddeelen en ook voor 
het behoud van de dynastie, op voorwaarde, dat geen tegenstand werd geboden, anders – om zoo 
getrouw mogelijk de oorspronkelijke Duitsche tekst te volgen –  zou Nederland gevaar loopen het 
land en zijn politiek bestaan volkomen vernietigd te zien. Met het oog hierop had Graaf von Zech 
orders gekregen er op aan te dringen, dat een dringend beroep op het volk zou worden gedaan en op 
de militaire macht, met de duidelijke bedoeling –  ofschoon dit niet werd gezegd –  om alle gedachte 
aan tegenstand te laten varen. Hij moest ook eischen, dat contact gezocht werd met het Duitsche 
militaire commando. Vóór ik zelfs maar kon vragen, welke gronden Duitschland mogelijk kon hebben 
voor de meedoogenlooze aanval, die het ondernomen tegen een vreedzaam neutraal volk in zijn 
slaap, zelfs zonder eenige voorwendsel van een ultimatum, voorafgaande waarschuwing of poging tot 
onderhandelingen, voerde de Duitsche Gezant deze gronden zelf aan. Hij had opdracht te verklaren, 
dat de Duitsche Regeering onweerlegbaar bewijzen had voor een onmiddellijke dreigende inval van 
Britsche en Fransche strijdkrachten in België en Luxemburg, lang van tevoren voorbereid met 
medeweten van de Nederlandsche en Belgische Regeering. Het doel was, zooals hij zeide, een aanval 
op het Roergebied. Ik keek den Duitsche Gezant onderzoekend aan, om mij te verzekeren, dat hij 
klaar was met alles, wat hem opgedragen was, mede te deelen, en ging toen eenige oogenblikken 
zitten, alvorens te antwoorden. Toen hij binnenkwam, was ik buitengewoon nieuwsgierig geweest om 
te hooren wat hij te zeggen had; nu wist ik het. Het was een document in echte Nazi-stijl, de 
bedreiging zat er in, bangmakerij, verlokkende beloften en valsche gronden. Het was precies 
hetzelfde, wat België overkomen was in 1914. 

Ik was zeer verontwaardigd. Indien iemand, dan wist ik hoeveel moeite onophoudelijk gedaan 
was om het land in een toestand te houden van zuivere neutraliteit. Niemand had meer gezwoegd en 
ernstiger daarnaar gestreefd dan ik meer dan acht maanden lang, om leiding en hulp te geven in het 
voeren van die politiek. Daar tegenover mij zat de vertegenwoordiger van Herr Hitlers Regeering; 
buiten het gebouw vormde het afweergeschut een luguber accompagnement bij ons onderhoud. Ik 
nam een stukje papier, opdat er geen misverstand zou kunnen bestaan, schreeft mijn antwoord – met 
het instrument, dat het eerst bij de hand was, n.l. een blauw potlood –  het was erg kort, het hield 
slechts in, dat de Nederlandsche Regeering met verontwaardiging de beschuldiging terugwees, die 
door de Duitschland was gedaan, als zouden wij op een andere manier, of met één of andere derde 
mogendheid samengespannen hebben tegen Duitschland. Met het oog op de lafhartige aanval der 
Duitschers op Nederland, aldus mijn antwoord, een aanval, uitgevoerd zonder eenige voorafgaande 
waarschuwing, beschouwde de Nederlandsche Regeering het zo, dat nu een staat van oorlog 
tusschen het Koninkrijk en Duitschland was ontstaan. Ik overhandigde deze verklaring aan Graaf von 
Zech en vroeg, of hij verder nog iets te zeggen had. Hij sprak alleen enkele woorden van afscheid. Ik 
gaf hem de hand. Ik had hem altijd beschouwd als een fatsoenlijk man en zelfs – afgezien van het feit, 
dat hij een Duitsch civiel ambtenaar was – als een vriend van mijn land. Ik zal nooit zijn licht gebogen 
gestalte kunnen vergeten, zooals hij daar tusschen de staf-officieren, die hem escorteerden, 
terugging naar de Duitsche legatie. Ik had een haastig onderhoud met mijn voornaamste 
medewerkers en ging met hen na, of al het noodige gedaan was. Onze legaties in het buitenland 
waren gewaarschuwd, regelingen waren getroffen voor de leden van de Duitsche legatie en Duitsche 
consulaten in het land, die tijdelijk ondergebracht werden in het beste hotel in Den Haag, in 
afwachting van hun verdere bestemming. Dit was een moeilijk vraagstuk, want hun eigen leger 
blokkeerde de weg naar Duitschland, waar ze eigenlijk heen moesten. België was ook in worsteling 
betrokken en de Noordzee was volkomen onveilig voor hen om over te steken. De Chef van het 
Kabinet de Koningin kwam aan; ik verzocht hem de Koningin in te lichten, die toen op het Huis ten 
Bosch was, waar een bomvrije schuilplaats voor haar gebouwd was, omtrent de boodschap van den 
“Duitsche” Gezant en mijn antwoord daarop. Omstreeks die tijd werd ik opgeroepen tot een verdere 



Kabinetszitting in het Ministerie van Buitenlandsche Zaken. De straten boden een buitengewone 
aanblik. Het was ongeveer zeven uur, een mooie zonnige dag. De bloeiende struiken van het park, 
waar ik door moest, stonden in volle bloesempracht. Alle menschen op straat waren 
bewonderenswaardig in hun zelfbeheersching en van een paniekstemming was niets te merken. Per 
fiets of te voet gingen zij kalm naar hun werk, nu en dan opziende naar de Duitsche vliegtuigen, die 
boven hun hoofd cirkelden. Op alle belangrijke kruispunten stonden groepen soldaten met 
mitrailleurs en geweren om auto's en voorbijgangers aan te houden om te onderzoeken, of er ook 
Duitschers bij waren en ze zoo noodig op te sporen. 

Af en toe werd de lucht verscheurd door een luide explosie. De vijand liet klaarblijkelijk in de 
omgeving bommen vallen, ofschoon het moeilijk te verklaren was om welke reden, daar Den Haag 
een open stad was met een garnizoen van slechts geringe beteekenis. Misschien zouden we het hun 
vergeven hebben, als ze alleen de kazernes  gebombardeerd hadden, het eenige militaire doel in de 
stad, behalve de gebouwen van het Ministerie van Defensie en de Generale Staf: maar zij mikten 
buitengewoon slecht; misschien kwam dit door het voortdurende vuur van onze afweerbatterijen, die 
hem dwongen op aanzienlijke hoogte te blijven. In plaats van op een militair  doel terecht te komen, 
verwoestte een bom een gedeelte van een kraamvrouwenkliniek, waarbij verpleegsters, jonge 
moeders en baby's gedood en gewond werden, terwijl ze tegelijkertijd de voorgevels van een rij 
huizen verwoestte, die bij een gevangenis hoorden. 

Laten we nu voor een paar minuten het Kabinet aan zijn besprekingen laten en zien wat er 
ondertusschen in Berlijn gebeurde. Daar had om 5.30 uur v.m. Een ondergeschikt diplomatiek 
ambtenaar gevraagd om Jhr. Van Haersma de With te mogen spreken, welke laatste, voor zijn 
benoeming aan de legatie in Berlijn, Harer Majesteits Gezant in Washington  geweest was. De Gezant 
werd uitgenodigd dadelijk bij Herr . Von Ribbentrop te komen. De ontmoeting had plaats om 6.15 
uur toen de Duitsche Minister van Buitenlandsche Zaken aan Nederland een lijvig memorandum 
overhandigde met bijlagen, hetwelk door onze Gezant gelezen moest worden. Jhr. Van Haersma 
begon deze documenten te lezen en zijn verontwaardiging groeide tegelijk met zijn verbazing, toen 
hij de negen en vijftig bladzijden van dit geschrift doorlas. Toen hij klaar was, wees hij met 
verontwaardiging de beschuldigingen terug, die het bevatte, een gemakkelijke taak, gelet op het 
uitgesproken valsch karakter van de argumenten. 

Misschien zal de lezer vragen, maar wat waren dat voor argumenten? Zij begonnen met vast te 
stellen, dat het hoofddoel van de Britsche en Fransche politiek was, de oorlog uit te breiden tot veel 
meer landen, die gebruikt zouden worden als bondgenooten van de Westersche mogendheden. 
Duitschland had zoo juist verhinderd, dat deze politiek succes zou hebben in Noorwegen en had zich 
nu verplicht gezien voorzorgsmaatregelen te nemen in Nederland en België. (Luxemburg was 
blijkbaar zoo klein,dat het in dit document over het hoofd gezien was), want België en Nederland 
werden in deze papieren er van beschuldigd niet neutraal te zijn geweest. Sinds de oorlog begon, 
waren de Belgische en Hollandsche bladen zelfs veel vijandiger geweest tegenover Duitschland dan 
de Fransche en Engelsche bladen; vooraanstaande menschen in beide landen hadden getoond, dat 
de sympathieën in de Lage Landen meer lagen aan de kant van Engeland en Frankrijk; vele andere 
gebeurtenissen van politieke en economische aard zouden deze neigingen nog hebben  versterkt. Het 
was merkwaardig, dat geen enkel concreet voorbeeld werd gegeven van deze beschuldigingen, noch 
had men zich afgevraagd, in hoeverre deze verklaringen te maken hadden met neutraliteit, zooals die 
omschreven was in het internationaal recht. Eén ding is zeker: indien deze manier van argumenteeren 
eenige waarde had, is het moeilijk in te zien, waarom de Duitschers niet onmiddellijk de oorlog 
verklaarden aan de Vereenigden Staten. 

Voorts beweerde het document, dat Nederland de Britsche Geheime Dienst had gesteund in 
haar pogingen om een revolutie in Duitschland te verwekken, met actieve medewerking van de 
hoogste civiele ambtenaren en de legerstaven. Dan werd ook beweerd, dat de 
voorzorgsmaatregelen,die door de Regeeringen van België en Nederland genomen waren, een 
onweerlegbaar getuigenis waren van het feit, dat beide landen militaire maatregelen genomen 
hadden uitsluitend tegen Duitschland, ten einde hun neutraliteit met wapengeweld te handhaven. 
Wat Nederland in het bijzonder betreft, dit was een besliste leugen: tegenover Engeland waren langs 



de geheele kust troepen gelegerd in voldoend aantal om een landing te voorkomen en daarbij was er 
ook nog de vloot. 

In die trant ging het memorandum voort, bevestigd door lange en buitengewone rapporten van 
Himmler, de beruchte en gevreesde Chef van de Gestapo, den Nazi – Minister  van Binnenlandsche 
Zaken, Dr. Frick en den Chef van het hoogste legercommando, Generaal Keitel. De sfeer, waarin dit 
document opgesteld was, kon misschien het beste gekarakteriseerd worden door een woordelijke 
aanhaling van de slotparagraaf van het rapport, geteekend door Himmler en Frick, waarin stond, Dat 
zij hoopten meer licht te verkrijgen in “de duistere plannen van de obscure, homosexueele, ja zelfs 
onsociale, misdadige elementen van de zoogenaamde Geheime Inlichtingsdienst.” 

Het was een stijl, die deed denken aan de kolommen van de Sovjetbladen. Document I was 
waarschijnlijk samengeflanst uit verschillende elementen. Het was verward en onjuist in het 
vaststellen van de feiten. Misschien was dit met opzet gedaan, want het was klaarblijkelijk niet 
bedoeld eenvoudig en duidelijk te zijn, maar een barricade te vormen van saamgeraapte 
kleinigheden, waardoor men op meer succes hoopte. 

Het was zonderling, dat in Den Haag geen exemplaar van deze documenten beschikbaar was, 
om overhandigd te worden aan diegenen, die er aan de eerste plaats bij betrokken waren, de 
Nederlandsche Regeering. De Duitsche Gezant bezat er geen exemplaar van, dit was geen toeval, 
zooals misschien iemand, die minder bekend was met de methoden van het Duitsche Rijk, zou 
denken. Toen Herr von Ribbentrop den Hollandsche Gezant in de vroege uren van Vrijdagmorgen 
ontbood, verklaarde hij opzettelijk, dat zijn memorandum met de bijlagen niet in Den Haag zou 
worden aangenomen. Zeer zeker was dit voor iemand, die gewoon denkt, een hoogst eigenaardige 
procudure. De heele opzet was bedoeld als een beschuldiging van de Hollandsche Regeering; de 
Hollandsche civiele en militaire autoriteiten en van het volk als geheel. Maar ze moesten eerst 
aangevallen worden; ze zouden niet eens te weten komen, onmiddellijk nadat de aanval had plaats 
gehad, welke grieven de Duitschers tegen hen hadden en alles, wat zij vernemen mochten, was Dr. 
Goebbels' radiorede over deze beschuldigingen, terwijl de gruwelijke aanval al op gang was. 

De radio is per slot van zake een instrument, dat geen discussies toelaat, evenals de Nazi-
Regeering zelf, die internationale betrekkingen een bijzondere liefhebberij heeft voor daden, zonder 
voorafgaande onderhandeling. Het geschrift van Herr von Ribbentrop was klaarblijkelijk van te voren 
al klaar gemaakt, gereed om gebruikt te worden, wanneer de gelegenheid zich daartoe aanbood: de  
bijlagen geteekend door Himmler en Frick waren gedateerd zelfs vanaf de 29 ste Maart. Het lijkt 
vreemd, dat de Duitschers zich geen tweemaal bedacht hebben vóór zij een document gebruikten, 
dat zes weken oud was, teneinde “onweerlegbaar” de noodzakelijkheid aan te toonen, dat zij een 
Fransch–Engelsche poging tot invasie moesten voorkomen, die toen, volgens Herr von Ribbentrop in 
zijn memorandum van 9 Mei, voor Duitschland dreigde en waarvan niemand van te voren eenige 
aanwijzing had. Het eenige doel van deze verbazingwekkende verzameling leugens en verdraaiingen 
was duidelijk. Volgens het principe van Hitler, dat kleine leugens niet overtuigend zijn, terwijl groote 
leugens, vooral als ze maar dikwijls worden herhaald, altijd een open oor vinden, hadden de Nazi's 
een “dossier” tegen Nederland in elkaar gezet. Dit dossier, samengesteld met echt Duitsche 
breedsprakigheid, moest bijtijds klaar zijn, zoodat het uit een la kon worden gehaald op het 
oogenblik, dat de leiders het teeken geven. Een van de hoofdargumenten, die aangevoerd werden 
tegen Holland, was het Venlo-incident. Het behoeft niet gezegd te worden, dat dit incident, dat plaats 
greep, zooals men zich zal herinneren, in November 1939, wel dadelijk door de Duitschers zou zijn 
gebruikt, als ze behoefte hadden gehad, aan een zoogenaamd excuus voor de aanval, op Holland; 
maar geen wezenlijke verandering had sinds dien plaats gegrepen in de betrekkingen tusschen beide 
landen. Neen; het verhaal overdreven en verdraaid, door de Duitschers, werd zorgvuldig in de 
koelkast gezet, in Maart opgewarmd door Frick en Himmler; onvoldoende geoordeeld door de 
centrale leiders, toen zij meenden, dat het tijd was het te gebruiken; daarom uitgebreid met 
medewerking van Generaal Keitel tot een soort memorandum, gedateerd 5 Mei en eindelijk 
samengevat, aangedikt en van titels voorzien door von Ribbentrop tot het document, dat hij den 
Hollands Gezant aanbood. Wij hebben hier een typisch voorbeeld van Nazi–tactiek; snel handelen 
zonder voorafgaande bespreking. Steunende op overmacht, handelt de Nazi als rechter en jury, 



terwijl hij de straf bepaalt in geschillen, waarin hij zelf een van de betrokken partijen is. Het is 
werkelijk moeilijk een volledige omverwerping te vinden van alle normen voor beschaafd verkeer. 
Wee de wereld, waarin de Nazi met zijn averechtsche opvatting van internationaal verkeer een 
heerschende positie inneemt. 

Hier is een duidelijk zichtbare demonstratie van wat de democratieën te wachten staat – en 
waar zij tegen strijden. 

De losse redeneering het verwijzen naar getuigen, die – zooals deze documenten naïef 
opmerken – óf gestorven waren óf smachtten in de Gestapo-gevangenissen, de afwezigheid van 
namen en verdere bijzonderheden, van aanbrengers, die enkel aangeduid werden als “een 
betrouwbare bron” of dergelijke aanduidingen. Dit alles droeg er toe bij deze zonderlinge aanklacht 
een zeer twijfelachtig karakter te geven, zelfs voor den oningewijde. 

De ingewijde weet, dat er niet de minste grond is voor zulke beschuldigingen. Nooit droeg de 
Hollandsche Regeering kennis van een Fransch of een Engelsch of een Fransch-Engelsch plan om 
Duitschland binnen te vallen; nooit zijn er stafbesprekingen gehouden tusschen Nederland en een of 
ander gealliëerd land of landen. De Nederlandsche  Regeering zoowel als het geheele Nederlandsche 
volk hadden een zuiver geweten. Dit zuivere geweten deed hen de Duitsche agressie weerstaan met 
alle macht, waarover zij konden beschikken, wetende dat zij het slachtoffer waren van bruut geweld. 

Het schotschrift van Herr von Ribbentrop won niet aan overtuiging door de slotpassages, waar 
zij ondanks alle Belgische en Nederlandsche misdaden tot de anticlimax kwamen, dat het Duitsche 
leger alleen kwam om de neutraliteit van deze misdadige landen te beveiligen met al de militaire 
krachten van het “Reich”,  vervolgens ging Herr von Ribbentrop aldus voort: “De Duitsche troepen 
zijn niet gekomen als vijanden van het Belgische en Nederlandsche volk, want de Regeering van het 
“Reich”heeft deze  ontknooping noch gewenscht noch veroorzaakt.” Men wrijft zijn oogen eens uit, 
wanneer men zulke dingen leest en het lijkt het beste om geen woorden meer te verspillen aan deze 
Duitsche aanklacht, maar ze van de hand te wijzen met het gezegde van La Rochefouocauld: 
“huichelaarij is een hulde van de misdaad aan de deugd”. 

Nadat  de Nederlandsche gezant catogorisch en heftig de beschuldigingen had teruggewezen, 
vervat in Herr von Ribbentrop s documenten, deed deze laatste een dringende oproep om alle 
tegenstand in Holland te laten varen. Hij zeide, dat de Führer een goed vriend was, maar een 
gevaarlijk vijand, hij was bereid de onafhankelijkheid van Nederland met inbegrip van de overzeesche  
gewesten en de dynastie te garandeeren – onder de eenige voorwaarde, dat de Hollanders ervan af 
zouden zien zich te verdedigen. Tenzij ze onmiddellijk alle verzet zouden staken, zou vernietiging hun 
lot zijn. De Nederlandsche Gezant antwoordde, dat hij niets toe te voegen had aan zijn zooeven 
gegeven verklaring, dat zijn land zich tot het uiterste zou verdedigen en dat de geschiedenis 
Duitschland alleen verantwoordelijk zou stellen voor deze ongemotiveerde aanval op een bevriende 
natie. 

Hiermede was het onderhoud afgeloopen. Jhr. van Haersma de With werd teruggeleid naar de 
legatie, waar hij vernam, dat Holland zichzelf in oorlog beschouwde met Duitschland. Afgesneden van 
alle verbinding met Den Haag besloot de Gezant zijn paspoort te vragen, teneinde Duitschland te 
verlaten via Zwitserland, terwijl hij tevens de gelegenheid aangreep om zijn protest tegen 
Duitschlands actie te hernieuwen. Om drie uur 's middags werd zijn nota aan het Duitsche Ministerie 
van Buitenlandsche Zaken overhandigd. Een paar uur later werd de Gezantschapsraad van de legatie 
opgeroepen om dadelijk op het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te komen. Nadat zij hem nog 
lang hadden laten wachten, zoo lang, dat hij tenslotte zijn bedoeling kenbaar maakte, om weer heen 
te gaan, als zij hem nog langer lieten wachten, werd hem gezegd, dat de nota, waarin de Gezant om 
zijn paspoort had gevraagd  niet aangenomen kon worden, wegens zooals omschreven werd, haar 
“onbeschaamd” karakter. Toen de Hollandsche diplomaat vroeg, waarom de Duitsche Regeering zich 
beleedigd voelde over de nota, zeide de ambtenaar, die hem te woord stond, dat Herr  von 
Ribbentrop gebelgd was over een zinsnede, luidende “met verkrachting van de elementaire 
beginselen van recht en fatsoen heeft Duitschland de oude banden, waarmede het in vriendschap en 
vrede aan de Hollandsche natie was verbonden, verscheurd”; en vooral de uitdrukking “Duitschlands 
agressie”. Toen de Hollander opmerkte, dat het woord agressie in dit geval volkomen op zijn plaats 



was, antwoordde de Duitsche ambtenaar kortaf: ”dit is geen geval van agressie”, en toen hem 
gevraagd werd, hoe de handelingen van Duitschland dan omschreven moesten worden, haalde hij 
alleen zijn schouders op, terwijl hij zeide: “dat is op het oogenblik niet aan de orde.” De verwerping 
van de nota van den Hollandschen Gezant verhinderde het Duitsche Ministerie van Buitenlandsche 
Zaken niet, er zorgvuldig copie van te houden en de volgende morgen verschenen in de Berlijnsche 
bladen lange kolommen die het publiek aankondigden “de verregaande ombeschaamdheid van de 
Hollandsche oorlogsmisdadigers” en “ de kunstgrepen” waarmede ze Duitschlands handelingen bij 
haar ware naam hadden durven noemen. 

In afwachting van hun vertrek naar Zwitersland bleven de Hollandsche Gezant en zijn staf in 
Berlijn, waar zij de eerste dagen in vrijheid werden gelaten. Toen echter werden ze geconsigneerd in 
het gezantschapsgebouw, dat volkomen ongeschikt was voor huisvesting van een dertigtal personen, 
waarvan sommige nog kleine kinderen hadden. De Amerikaansche Zaakgelastigde, Mr. Alexander Kirk 
en de Zweedsche Gezant zorgden er gelukkig voor, dat voldoende matrassen werden verkregen en 
dat voor maaltijden werd gezorgd, want niemand mocht het gebouw verlaten, dat afgezet was door 
de Gestapo en volkomen geïsoleerd, daar de telefoon was afgesneden. Geen excuus of verklaring 
werd gegeven voor deze ongewoon harde behandeling. Eindelijk op de avond van de vierde dag 
bracht een extra trein het gezelschap naar het Meer van Constanz op de Zwitserse grens, vanuit 
welke plaats zij, nog na vijf dagen wachten – ditmaal in een comfortabel hotel – het land mochten 
verlaten. Op de verre oever van het Meer van Constanz wachtte hen een hartelijk welkom op 
Zwitsersche grond en nooit werd een vriendelijkheid zóó gewaardeerd als de zorg, waarmede zij nu 
ontvangen werden in de kleine Republiek, waar vrijheid, waarheid en eer even hoog worden 
gehouden als in Holland. 

Te Berlijn werd het nieuws van het Duitsche offensief tegen Holland en België door het publiek 
zonder eenig enthousiasme ontvangen. De algemeene stemming bleef even gedrukt als tevoren. Om 
onbekende redenen werd het dansen plotseling verboden. 

Ondertusschen was de vijandelijke luchtmacht bezig dood en verderf te zaaien in Nederland. 
Terwijl het Kabinet bezig was de oorlogsberichten, die voortdurend binnenkwamen, te behandelen, 
deed de Koningin per radio een indrukwekkende oproep tot de geheele wereld. 

“Nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid zijn strikte neutraliteit gedurende al deze 
maanden heeft bewaard, “ zeide Hare Majesteit,  “heeft Duitschland zonder eenige waarschuwing 
een plotselinge aanval op ons grondgebied gedaan. Dit is geschied, niettegenstaande een plechtige 
belofte, dat de neutraliteit van ons land zou worden geëerbiedigd, zoolang als wij die neutraliteit 
handhaafden. Ik richt hiermede een vlammend protest tegen deze ongehoorde schending van goede 
trouw en van fatsoen in het verkeer tusschen beschaafde staten. Mijn Regeering en Ik zullen nu onze 
plicht doen.” 

Dit kloeke woord maakte een krachtige indruk, zoowel in binnen- als buitenland.                       
De Regeering begon al spoedig berichten te ontvangen van bijzonder verontrustende aard. 
Telefonische berichten uit vele plaatsen rondom Den Haag meldden, dat de parachutisten geland 
waren, in een wijde kring de Residentie omsingelend. Deze parachutisten liet men vallen uit speciaal 
ingerichte vliegtuigen; wanneer de piloot zich boven de aangewezen plaats bevond, had hij alleen 
een handle naast zich over te halen, teneinde te maken, dat de bodem van het vliegtuig openging, 
waardoor de parachutisten uitgeworpen werden. Deze mannen droegen niet alleen kleine 
vuurwapens, maar ook machinegeweren en radiotoestellen bij zich. Na landing zochten zij dekking 
achter dijken, bosschen of op boerderijen en werden door hun aanzienlijk aantal weldra een 
voortdurende en hoogst gevaarlijke last. Zij terroriseerden het platte land en maakten, dat een groot 
aantal verspreide troepen noodig was om ze tegen te houden. Deze parachutisten, jongelui tusschen 
zestien en twintig jaar, staan nergens voor, doordrongen als ze zijn van de leer, dat alles geoorloofd is 
in een oorlog, gevoerd voor de glorie van Duitschland. Tevens vernamen wij, dat groote troepen 
geland waren uit watervliegtuigen, die neerstreken op kanalen, havens en groote rivieren in het 
centrum van het land, vooral in de onmiddellijke nabijheid van Rotterdam en van het vliegveld 
Waalhaven. Na hevige luchtgevechten, waaruit de Duitsche strijdkrachten, die in aantal de 
Hollandsche verre overtroffen, zegevierend te voorschijn kwamen, konden zij de Hollandsche 



bataljons, die de vliegvelden verdedigden, met machinegeweren bestoken, waarbij zeer hevige 
verliezen veroorzaakt werden. Parachutisten werden toen neergelaten om de hindernissen weg te 
nemen, die op de landingsplaatsen waren gezet en vanaf dat oogenblik kon de vijand ook troepen 
aanvoeren met gewone vliegtuigen. Binnen een paar uur, nadat de aanval begon, had dit plaats 
gevonden op Waalhaven, nabij Rotterdam zoowel als op drie kleinere vliegvelden bij Den Haag, en op 
die manier rukten duizenden Duitsche soldaten op en vormden een ring rondom het politieke en 
administratieve middelpunt van ons land. Het doel was duidelijk. Evenals in Noorwegen was het 
naaste doel van den vijand om dadelijk de activiteiten van de Koningin en de Regeering te 
verlammen. Dit bleek zeer duidelijk. De dapperheid van de Hollandsche troepen, die in hun woede 
vochten, zooals alleen mannen vechten, die hun vaderland voor de goede zaak verdedigden, 
wendden in één dag het gevaar af voor Koningin en Regeering, dat zij gevangen genomen werden, 
bijna nog vóór de veldslag zich had ontwikkeld. Later op diezelfde dag werd een vliegtuig 
neergeschoten, waarin zich een Duitsche generaal bevond, die gedood werd. Zijn instructies werden 
op hem gevonden. Deze bewezen, dat Generaal von Sponeck – dit was zijn naam – orders had, om 
Den Haag op de eerste dag van de invasie te veroveren. Wanneer de Hollanders zich overgaven, 
moest hij ze behandelen zooals de Denen een maand tevoren waren behandeld. In dat geval moesten 
zorgvuldig voorzieningen worden getroffen, voor het plaatsen van een eerewacht voor het Koninklijk 
Paleis. Indien echter de Hollanders volhardden in de verdediging van hun land, moesten de Koningin 
en Haar Ministerie zoo spoedig mogelijk per transportvliegtuig naar Berlijn worden gebracht, waar zij, 
zooals bepaald was, behandeld zouden worden in overeenstemming met hun weigering om zich over 
te geven. Deze plannen werden verijdeld. Op het uur, dat, volgens de Duitsche berekening, Den Haag 
in hun handen moest vallen, lag Generaal van Sponeck dood. De parade–uniform, die hij alvast 
meegebracht had, zou geen dienst meer doen. Zelfs het paard, waarop hij van plan was geweest een 
triomfantelijke intocht in Den Haag te doen, had het lot van zijn meester gedeeld. 

 
 

D E  U I T W I J K I N G   N A A R  L O N D E N. 
 
Het Hollandsche Kabinet nam nu een zeer gewichtige beslissing. De stem van de wettige 

Nederlandsche Regeering mocht in geen geval tot zwijgen worden gebracht, zelfs al zou het ergste 
gebeuren. Niets mocht onbeproefd blijven om dit te verzekeren. Er was natuurlijk geen kwestie van 
dat de Regeering in haar geheel op dit tijdstip het land zou kunnen verlaten, ofschoon zij gevaar liep 
gevangen genomen te worden. De werkelijke veldslag was juist begonnen en de mogelijkheid was 
volstrekt niet uitgesloten, dat onze strijdkrachten zouden blijken in staat te zijn om stand te houden. 
Maar eenige voorzorg scheen in deze omstandigheden gebiedend noodzakelijk en daarom werd 
besloten, dat de Ministers van Buitenlandsche Zaken en van Koloniën dadelijk een poging zouden 
doen het land te verlaten en naar geallieërd grondgebied te vertrekken, om contact te krijgen met de 
Regeeringen van Engeland en Frankrijk. De Heer Welter en ik stonden daarom op en namen afscheid 
van onze collega's. Wij hadden weinig tijd noodig om ons plan te maken. Daar de gevechten toen al 
aan de gang waren tusschen Den Haag en Rotterdam en zelfs verder, scheen het onwaarschijnlijk, dat 
een reis naar Frankrijk via West-België mogelijk zou zijn. Daar alle vliegvelden in de nabijheid niet 
langer bruikbaar waren, scheen een watervliegtuig onze eenigste kans. Het geluk diende ons. Negen 
en negentig dagen van de honderd beukt de zee de kust met zulke zware golfslagen, dat het 
onmogelijk  is dat een watervliegtuig ergens aan het strand voor anker kon liggen; maar wij troffen 
juist die honderdste dag. Daarom verzochten wij aan de Marine-Staf om een watervliegtuig naar 
Scheveningen te brengen, de eerste zeeplaats in de onmiddellijke omgeving van Den Haag, terwijl wij 
ons snel gereedmaakten voor de reis. Ik zocht mijn vrouw op, en vroeg haar, in geval het vliegtuig 
ruimte bood voor haar, voor mijn collega en voor mij zelf, zij bereid was het te wagen met mij mede 
te gaan. Zij stemde dadelijk toe. Wij pakten haastig wat papieren en benodigdheden in en reden naar 
Scheveningen. Het was een vreemd schouwspel. De Marine-Staf had twee watervliegtuigen 
gezonden, die schommelend voor anker lagen op het blauwe water. Aan alle kanten om ons heen 
werd geschoten. Van de havenpieren, van de vuurtoren en de wandelpier. In een poging om de 



Duitsche luchtmacht, waarvan verscheidene toestellen boven de stad cirkelden , te beletten neer te 
strijken op de onze. Wij werden over het strand begeleid door eenige hooge officieren, die ons 
vertelden, dat er reeds op beide vliegtuigen geschoten was, op weg naar Scheveningen door 
parachutisten met zware machinegeweren. Een ervan had bij die gelegenheid zooveel benzine 
verloren, dat het ongeschikt was voor gebruik, maar de andere, ofschoon met een lek in een van de 
drijvers, scheen in staat te vertrekken. De commandant zei, dat er ook nog plaats was voor mijn 
vrouw en zoo klauterden wij aan boord en daar zaten wij als een wig tusschen het machinegeweer, 
de draadloze inrichting en andere uitrusting van het gevechtsvliegtuig. De helft van onze bescheiden 
bagage vond plaats aan boord, de rest moest worden achtergelaten. De kanonade om ons heen 
duurde voort. De motoren werden aangezet, maar eerst na verscheidene vergeefsche pogingen, 
waarbij de minuten uren schenen, starten we eindelijk, bonsden enkele malen op het water, daar het 
zwaar geladen vliegtuig zijn snelheid vermeerderde en rezen dan weer uit het water op. 

Het geronk der motoren overstemde alle andere geluiden, terwijl we zeewaarts koersten, later 
de kust volgend, terwijl we de heele reis door laag boven de zee vlogen. Spoedig was er niet veel 
meer te zien dan eenige verspreide visscherscheepjes  , waar de bemanning naar ons wuifde, die zich 
zonder twijfel afvroeg of ze terug zouden keeren naar de haven, of op zee zouden blijven, terwijl de 
strijd op het land en in de lucht in volle gang was. Terwijl wij voortvlogen over de wijde watervlakte, 
glinsterend in het zonlicht, dat er in weerkaatst werd, scheen het ons toe, of er een zware deur 
gesloten was tusschen ons en het land, dat we juist hadden verlaten. Het stootend geblaf van het 
afweergeschut was verstomd; daarmede vergeleken was het aanhoudend geronk van onze motoren 
een geruststellend geluid. 

Wij hebben toen nooit begrepen, dat wij maar ternauwernood ontsnapt waren. Een paar 
officieren, die ons naar de waterkant had begeleid, vertelde ons drie dagen later in Londen, dat 
binnen 2 minuten, nadat wij vertrokken waren, een Duitsche duikbommenwerper, ondanks het 
afweergeschut, neergestreken was op beschadigde toestel, dat wij achter gelaten hadden, en dat op 
nog geen 20 M voor anker lag van de plaats waar wij hadden gelegen. Het werd getroffen en zonk: de 
drie inzittenden, stoere jonge zeelui, met wie wij een paar minuten tevoren nog hadden staan praten, 
werden gedood. 

De reis scheen ongestoord te verloopen. Onze piloot had instructies gekregen ons naar een 
luchtbasis op de Zuidkust van Engeland te brengen. De moeilijkheid bleek te zijn, die plaats te vinden: 
onze tocht was zo haastig in elkaar gezet, dat er geen kaart aan boord was, betreffende onze reis. Wij 
besloten ons er zoo goed mogelijk door heen te slaan en stuurden aan op de Straat van Dover, die wij 
passeerden op ongeveer gelijke afstand tusschen Frankrijk en Engeland. Ik zat te bedenken, wat wij te 
doen zouden hebben, wanneer wij eenmaal in Londen waren en krabbelde op de achterzijde van een 
enveloppe eenige aanteekeningen voor een radio-uitzending, waarvoor ik hoopte dat mij dien avond 
gelegenheid zou worden geboden. 

Wij vlogen boven het Kanaal, toen de piloot ontdekte, dat onze benzine-voorraad snel 
verminderde. Inderdaad veel sneller dan gewoonlijk. Was de tank ook getroffen evenals de drijver? 
Het werd ons duidelijk, dat er niet veel tijd was om nadenken. Aan stuurboordzijde lag een groote 
stad en wij besloten op zee te dalen, die daar even kalm was als bij onze kust. Bij onze landing 
taxieden wij naar het strand. Blijkbaar begreep de Engelsche kustwacht dat wij in nood waren, want 
geen enkel vliegtuig startte, om ons tegen te houden; ten einde onze vreedzame bedoelingen 
kenbaar te maken, was de marconist op een vleugel geklommen om met mijn witte zakdoek te 
wuiven. Terwijl wij naderden had zich een groote menigte op het strand verzameld en het duurde 
niet lang, of wij konden verscheiden politiemannen onder hen ontdekken. Toen op het laatst ons 
watervliegtuig, dat heel wat meer naar één zijde overhelde dan toen wij twee uur geleden 
vertrokken, aan de grond raakte op het met kiezelstenen bedekte strand, hielpen zij ons om aan land 
te komen, terwijl enkele vriendelijke menschen zich ontfermden over onze schamele bagage. 

Men vertelde ons, dat wij geland waren te Brighton. Op het hoofdbureau van politie werden 
onze weinige papieren geïnspecteerd en ofschoon zij volgens gewone normen volkomen 
onvoldoende waren, werden zij na een telefoongesprek met onze legatie in Londen geaccepteerd. 



Het was bij hen 1 uur 's middags en wij hadden sinds de vorige avond niets te eten gehad; de thee en 
sandwiches, die de vriendelijke hoofdcommissaris ons liet brengen, waren nectar en amber voor ons. 

Een trein stond op het punt naar Londen te vertrekken; hij werd eenige tijd opgehouden om te 
maken, dat wij hem nog konden halen. De politie van Brighton voorzag ons van kaartjes –  want wij 
hadden geen Engelsch geld – en vergezeld door den burgemeester van Brighton vertrokken wij naar 
onze plaats van bestemming. Allen waren uiterst vriendelijk. Het scheen zooiets van een droom. Het 
vreedzame Engelsche platteland was zoo zeer verschillend van de tooneelen van geweld en 
verwoesting, die wij achter ons gelaten hadden. 

Twee leden van de Hollandsche Regeering waren nu in Londen, waar zij dadelijk contact 
konden krijgen met de Engelsche Regeering en door middel van de Fransche ambassade met de 
Fransche Regeering. Wat er ook mocht gebeuren, de Duitschers konden nu niet meer slagen in hun 
wanhopige poging de wettige Regeering van Holland het zwijgen op te leggen. Deze gedachte gaf mij 
en mijn collega een gevoel van voldoening, en de hartelijke ontvangst, die onze gezant met zijn staf 
ons bereiden, deed ons spoedig de spanning vergeten, die wij de laatste vierentwintig uur hadden 
doorstaan. 

Lord Halifax, bij wien wij dezelfde middag nog een bezoek brachten, verwelkomde ons op het 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken met dezelfde hartelijkheid, en wij bespraken met hem en met 
eenige van zijn ambtenaren verschillende zaken, die dadelijk ter hand moesten worden genomen. In 
dit opzicht dus bleek het besluit, dat de Regeering had genomen om mij en mijn collega naar de 
overzijde te zenden, zeer juist te zijn geweest. Door de vriendelijkheid van de B.B.C. kreeg ik de 
gelegenheid dien avond aan het Engelsche publiek te zeggen, dat wij gekomen waren om in naam van 
de Nederlandsche Regeering een nauw contact te zoeken met de Regeeringen van die mogendheden, 
waarvan wij nu de bondgenooten waren geworden. Dit contact werd nog versterkt in de loop van de 
volgende dagen door talrijke besprekingen met leden van de  Engelsche Regeering en met de Marine- 
Staf en die van Land- en Luchtmacht. Met ons hart in Holland en ons hoofd in Londen hadden wij het 
gevoel, dat wij nuttig werk konden verrichten voor degenen, die wij achter gelaten hadden.  Wij 
moesten speciaal melding maken van de bijzondere vriendelijkheid die ons betoond werd door Z.M. 
den Koning Mr. Welter en ik werden de dag na onze aankomst in audiëntie ontvangen en wij waren 
diep getroffen, door de oprechte belangstelling, die de Koning toonde in het lot, dat ons land had 
getroffen en de bewondering, die hij uitdrukte, voor de dapperheid van onze strijdkrachten. Zoodra 
de meest dringende zaken waren afgedaan, vlogen mijn collega en ik naar Parijs, weinig vermoedend, 
toen wij de Fransche kust ten zuiden van Dieppe naderden, dat binnen een maand de Duitschers 
reeds deze kleine kustplaats zouden bezetten. 

Parijs scheen bijna verlaten. Wij werden in audiëntie ontvangen door den President van de 
Republiek, wiens persoonlijke innemendheid en eenvoudigheid zeer opvallend zij. Nuttig contact 
werd gezocht met verscheidene van de Ministers, o.a. met Mr. Paul Reynaud, in die tijd hoofd der 
Regeering en Minister van Buitenlandsche Zaken. Wij ontvingen ook de Fransche en buitenlandsche 
pers en wij kregen de gelegenheid een radio-uitzending te geven voor het Fransche volk. Gedurende 
de weinige dagen, die wij in Frankrijk doorbrachten, trachtten wij alles te doen, dat zou kunnen 
medewerken, om een nauw en hartelijke contact te krijgen met onze Fransche bondgenoot. Daar wij 
besloten hadden onze tijdelijke zetel in Londen te vestigen, kwam spoedig de tijd van terugkeer naar 
Engeland. Onze reis was ditmaal moeilijker, want men beweerde, dat de luchtweg onveilig was, wij 
besloten per boot van uit Le Hâvre te gaan. De vrouw  van de gezantschapsraad van onze legatie in 
Parijs bood aan, ons daarheen te rijden en wij kwamen juist bijtijds aan boord van de stoomboot, die 
vol menschen was, die naar Engeland terugkeerden. Velen van hen waren uit Italië gekomen, dat toen 
op het punt stond deel te nemen in het conflict, na een onstichtelijke berekening, welke zijde het 
meest voor winnen in aanmerking zou komen. 

Het stampen van de machines van het schip, toen wij de aanlegplaats verlieten werd begeleid 
door het onheilspellend geluid der sirenes, die een luchtaanval aankondigden. 

In Holland was de verbitterde strijd beëindigd. 
Duitschland had een stalen gordijn neergelaten tusschen dat ongelukkige land en de 

buitenwereld. 



Voorlopig was Holland in Hitler's greep. 
 

D E  J U G G E R N A U T  R O L T  V O O R T. 
 
De Duitsche campagne in Nederland maakt ons bekend met meer dan één nieuwe methode 

van oorlogvoeren. Zij biedt ook treffende voorbeelden van taktiek, die door de Duitschers wordt 
toegepast om de macht tot tegenstand van hun slachtoffers te breken, door de activiteit van de vijfde  
colonne, die vooraf ging aan het werkelijke uitbreken van de vijandelijkheden. Een activiteit die 
daarna gevolgd wordt door onmiddellijke steun aan den indringer zoodra de oorlog werkelijk is 
begonnen. 

Als blijk van mijn nauwgezette politiek van neutraliteit had Nederland zijn strijdkrachten 
zoodanig verdeeld, dat zoowel zee- als landgrenzen op voldoende wijze beschermd waren aan alle 
zijden. Het is duidelijk, dat het noodig is, ten einde een juist beeld te krijgen van deze weloverwogen 
militaire maatregelen, gericht  tegen een aanval onverschillig van welke zijde deze ook moge komen, 
dat men niet alleen rekening houdt met de landmacht, maar evenzeer met de vloot, daar deze twee 
elementen met de luchtmacht één geheel vormen, met haar oorlogsschepen, onderzeeërs, 
watervliegtuigen en mijnenvelden, bovendien was er een heel legercorps verdeeld langs de zeezijde 
van het eigenlijke Holland, – de twee Noordelijke provincies, die het hart van het land vormen, en 
verder legereenheden op alle eilanden van de Provincie Zeeland. De zuidelijke provincies, aan België  
grenzende, bevattten een aanzienlijk aantal troepen en op het resteerende front tegenover 
Duitschland waren twee legercorpsen in de centrale sector met meerdere troepen ten zuiden 
daarvan. Door deze verdeeling van de gewapende macht van het Koninkrijk, was evenwicht verkregen 
ten opzicht van beide oorlogsvoerende partijen. 

In Februari 1940 was aan een gezelschap van ongeveer veertig Amerikaansche, Japeneesche, 
Belgische, Italiaansche, Zwitschersche, Hongaarsche, Joego-Slavische en Roemeensche journalisten 
vergunning verleend, op een driedaagsche excursie, deze stellingen op de plaats zelve in 
oogenschouw te nemen. 

De Duitschers, met name Generaal Keitel in zijn rapport, hierover zou hebben geprobeerd aan 
te toonen, dat de Hollandsche militaire maatregelen niet in evenwicht waren met betrekking  tot 
beide oorlogvoerende partijen; tot dit doel negeerden zij ten volle de aanzienlijke rol die de vloot 
speelde bij onze kustverdediging. Met het oog hierop lijkt het ons niet noodig meer aandacht te 
schenken aan deze unfaire manier van de toestand te beschrijven. Onpartijdige waarnemers zijn het 
er over eens, dat de positie van Hollands gewapende macht, een trouwe weerspiegeling was van de 
neutraliteitspolitiek, die de Hollanders van het begin tot het einde zoo standvastig hebben 
gehandhaafd. 

Als inleiding tot hun aanval begonnen de Duitschers in de vroege morgenuren van Vrijdag de 
10de Mei, magnetische mijnen te leggen in de monden van onze groote rivieren en haveningangen, 
kort daarop gevolgd door bom- en machinegeweeraanvallen op een aantal militaire vliegvelden. 
Geleerd door de ontvangen lessen in Noorwegen, hadden de Hollanders de voorzorgsmaatregelen 
genomen geen vliegtuigen in de hangars te laten, maar ze buiten de vliegvelden op wegen in de 
nabijheid geplaatst of op hulpvliegvelden, die onder de grootste geheimhouding waren aangelegd. 
Dank zij deze maatregel was het resultaat van deze vroege bomaanvallen op hangars onbeteekenend; 
anderzijds werden een groot aantal Hollandsche vliegtuigen, die in het open veld stonden, voor zij in 
staat waren op te stijgen, door de Duitsche machinegeweeraanvallen onklaar gemaakt. Ongelukkig 
genoeg waren de Hollanders niet in staat geweest, na de inval in Noorwegen, de plannen voor 
bescherming van hun vliegvelden volledig af te werken. Als deze klaar geweest waren, zouden zij het 
bijzonder moeilijk voor de vijand gemaakt hebben om daar vaste voet te krijgen. 

Zooals het nu was, waren de detachementen, die de vliegvelden bewaakten, een gemakkelijke 
prooi voor de laagvliegende Duitsche luchtmacht, die uitgezonden was om ze te verwoesten. Met  
behulp van parachutisten, die de hindernissen op deze vliegvelden opruimden, zoodra ze geland 
waren, vielen drie vliegvelden rondom Den Haag – Ipenburg, Valkenburgen Okkenburg –  al vroeg in 
de morgen in handen van de vijand, die dadelijk begon met vliegtuigen, die veel troepen aan 



voerden, te doen landen op deze vrij gemaakte velden. Door deze manier van doen had de vijand om 
vijf uur 's morgens de zetel der Regeering al volledig omsingeld. Aldus, terwijl in het Oosten de 
Duitschers oprukten naar onze stellingen, vielen zij gelijktijdig en met groote kracht het centrum van 
ons land vanuit de lucht aan bedreigden daardoor ernstig de verbindingswegen tusschen de zetel van 
de Hollandsche Regeering en de Generale Staf en het overige van het land. 

Een poging werd gedaan om de bevolking van Den Haag vrees aan te jagen, welke poging, 
ofschoon ze volkomen haar doel miste, aanzienlijke schade veroorzaakte. Om 5 uur 's morgens 
werden brandbommen neergeworpen op het Noordelijk gedeelte van de stad, tegelijkertijd werden 
brisantbommen gemikt, gelukkig zeer slecht, op het gebouw van de Marine-Staf. Andere eenheden 
van de Duitsche luchtmacht vlogen laag boven de stad, die in het wilde weg zonder eenig ontzien van 
de burgerbevolking, met hun machinegeweren er op los schoten. Dit werd treffend geïllustreerd door 
het feit, dat in de aantrekkelijke villawijk Marlot, geheel apart op eenige afstand van Den Haag 
gelegen, waar hoegenaamd geen militaire doelen zijn, verscheidene menschen werden gedood en 
huizen door kogels werden beschadigd. Om 10 uur voormiddags volgde een tweede  bomaanval 
ditmaal op het centrum van de stad. 

Een aantal vijandelijke vliegtuigen waren intusschen een prooi geworden van onze 
luchtdoelartillerie en het feit verdient speciale vermelding, dat dien dag door de Hollanders het 
grootst aantal vijandelijke vliegtuigen, wat sinds het uitbreken van den oorlog in September ooit op 
één dat naar beneden gehaald was, werd neergeschoten, – ver over de honderd werden naar 
beneden gehaald, een inderdaad prachtig record. Maar zelfs dit resultaat, hoe gunstig het ook was, 
nam niet weg, dat groote verwoestingen werden aangericht. Om een voorbeeld te noemen kwam 
een groot drie-motorig vliegtuig brandend naar beneden in de buitenwijken van de stad, één van de 
motoren viel met een oorverdoovend gekraak midden in een straat. Het brandend wrak stak 
verscheidene huizen in brand, terwijl het gegil der bewoners overstemd werd door  het geloei der 
vlammen. Het lijk van de piloot werd gevonden – het was een jongen van zeventien jaar. 

Alvorens verder te gaan met een beschrijving van de verrichtingen van onze landmacht, 
moeten wij onze diepe bewondering uitspreken voor de Hollandsche luchtmacht, wier jonge en 
dappere piloten, hoewel verre in de minderheid, hun zware taak tot op het laatste oogenblik moedig 
volbrachten. Al onze vliegtuigen gingen verloren. De man, die opsteeg met het laatste overgebleven 
Hollandsche vliegtuig gaf aan zijn kameraden het voornemen te kennen, zijn bommenlast op het 
vliegveld Waalhaven te laten vallen – toen bezet door de Duitschers- ten volle beseffende, dat hij 
nimmer zou terugkeeren. 

De voornaamste taak van de Nederlandschen Opperbevelhebber, Gerard Winkelman, was om 
de bedoelingen van de vijand vast te stellen. Was het plan om het geheele land aan te vallen, of was 
het hoofddoel zich een weg te banen door de Zuidelijke provincies naar België en Frankrijk? 

Het werd spoedig duidelijk, dat Herr Hitlers troepen opdracht gekregen hadden het geheele 
land te bezetten, vanaf het punt waar in het noorden de grens met de zee reikt, tot aan het uiterste 
Zuiden. Als gevolg hiervan stonden de Hollandsche strijdkrachten voor een drievoudige taak 

1°. de opmarsch in het noorden tegen te houden, die, als de vijand er in slaagde de breede 
afsluitdijk, die de provincie Friesland en Noord-Holland verbindt, te bereiken, een ernstige bedreiging 
zou worden voor het centrum van het land. 

2°. een meer directe aanval op het midden van het land af te slaan; waarvoor de vijand zou 
moeten trachten over de geïnundeerde gordel in het Oosten en Zuiden te komen; 

3°. de opmarsch te belemmeren door de provincies Limburg en Brabant, die tengevolge zou 
hebben, dat waaiervormige operaties werden verricht in de richting van het centrum van het land, 
het uiterste Zuid-Westen en België. 

De legerafdeelingen, die tegenover de Duitsche grens stonden, zouden natuurlijk de eerste 
stoot moeten opvangen van de verwoede aanval der Duitsche landmacht. Men had van tevoren 
vastgesteld, dat in geval van een Duitsche aanval, het Eerste Legercorps en de eenheden, die 
gedurende de neutraliteitsperiode de kust hadden bewaakt, dienst zouden doen als reserve, om 
zwakke plekken in de Oostelijke linie te versterken. 



Dit oorspronkelijke plan werd volkomen verijdeld door de landing van duizenden Duitsche 
soldaten, die door transportvliegtuigen naar het midden van het land, Den Haag en Rotterdam, 
werden gebracht, ondersteund door de activiteit van parachutisten en van de vijfde colonne, van 
welke laatste we spoedig meer zullen hooren. 

Vroeg in de morgen van de noodlottige dag was het al duidelijk geworden, dat, behalve een 
poging om de actie der Regeering en van het Opperbevel te verlammen, de Duitsche Staf zich zoo 
spoedig mogelijk wenschte meester te  maken van de belangrijke bruggen in Rotterdam en aan de 
Moerdijk, die de verbinding vormen tusschen het eigenlijke Holland en de toegangen tot België en 
Frankrijk door de zuidelijke provincie Brabant. 

De Duitsche troepen, die in grooten getale in watervliegtuigen neerstreken op de breede rivier, 
die door Rotterdam stroomt, en op de waterwegen bij de Moerdijk, slaagden er in om bij verrassing 
de twee hoofdburggen over de Maas, evenals de groote Moerdijkbrug te nemen, welke alle van  
vitale beteekenis waren. De lezer vraagt zich misschien af, waarom deze bruggen niet tijdig 
opgeblazen waren. Het antwoord luidt, dat, ofschoon sommige bruggen opgeblazen werden, andere 
door verraad werden genomen door middel van vermomde Duitsche troepen. Men zal zich 
herinneren, dat verscheiden maanden geleden de autoriteiten gevallen hadden ontdekt van het 
smokkelen van allerlei Hollandsche uniformen naar Duitschland. Het werd duidelijk, waar men deze 
uniformen voor noodig had. De Duitsche soldaten, die deze operaties uitvoeren, droegen uniformen, 
die zelfs voor het geoefend oog niet van Hollandsche uniformen waren te onderscheiden, voor het te 
laat was. Vele parachutisten waren vermomd als politie-agenten, postboden, burgers, 
tramconducteurs, ja, zelfs als vrouwen. Onder deze laatsten waren vroegere Duitsche dienstmeisjes, 
die, geland in de nabijheid van huizen, waar zij eens gediend hadden, zich nu nuttig maakten als 
gidsen voor andere parachutisten. Deze methoden, door de Duitschers toegepast, en in strijd met alle 
oorlogsgebruiken, hadden noodlottige gevolgen. Onder andere werd bekend, dat een groep van 
ongeveer 100 Duitschers, vermomd als Hollandsche soldaten, er in slaagden ongemerkt de gelederen 
te bereiken achter een Hollandsch bataljon, dat in de duinen oprukte. Plotseling openden zij het vuur 
op de Hollanders en brachten zware verliezen toe, vóór zij konden worden overmeesterd. Andere 
vermomde Duitschers zochten dekking achter vrouwen of groepen van kinderen, die zij voor zich 
uitdreven. Groepen van deze vermomde Duitsche soldaten wilden afdeelingen van echte Hollandsche 
soldaten naderen, die, onbewust van het feit, dat zij met vijanden te doen hadden, bij verrassing 
werden aangevallen onder dekking van deze afschuwelijke tactiek. En van de strategische meest 
belangrijke bruggen, de Moerdijkbrug, werd op die manier door de Duitschers genomen, voor zij kon 
worden opgeblazen. Een groep vermomde Duitschers reden er naar toe, in gevorderde lorries, nadat 
zij uit een vliegtuig gestapt waren, naderden het detachement, dat de brug bewaakte, en hoewel zij 
zich voordeden als kwamen ze ter versterking,  schoten zij het tot de laatste man neer, en voor de 
explosieve ladingen, die in de brug verborgen waren, konden worden ontstoken, waren zij meester 
van het terrein. Het was een Duitsch succes, maar een succes, verkregen door middelen, die 
veroordeeld werden door alle wetten van beschaafde volken, en geen enkel land zal hun zulk een 
succes benijden. 

Dan waren er de parachutisten. Behalve de rol, die zij speelden, zooals wij gezien hebben , bij 
het in bezit nemen van vliegvelden, was hun taak verwarring te stichten, het platteland te 
terroriseeren, het Hollandsche leger te noodzaken zich te verspreiden om met hen af te rekenen en 
de communicaties in gevaar  te brengen. Misschien zal het volgend verhaal van een ooggetuige, beter 
dan eenig  militair handboek, den lezer een denkbeeld geven hoe dit element, dat ons zulk een 
onnoemlijke last veroorzaakte, werkt. 

Onze zegsman had de nacht tusschen Donderdag en Vrijdag doorgebracht in een stad in het 
zuiden des lands. Tegen den morgen, zoo zeide hij, werd hij gewekt door het ronken van 
vliegmachines, begeleid door het geknetter van machinegeweren en afweergeschut. De gedachte aan 
manoeuvres flitste door zijn brein. 

Onze zegsman, iemand met een universitaire opleiding, belde den portier van zijn hotel op. 
“Oorlog” was het antwoord. “Duitschland valt ons aan.” 



Hij kleedde zich vlug aan. De eetzaal was vol menschen, die opgewonden spraken. Er waren 
twee jonge mannen, die hij kende, die een poging wilden doen om Rotterdam te bereiken en hem 
vroeg of hij misschien meeging. Het aanbod werd gretig aanvaard en weldra was het gezelschap op 
weg. 

Ze hadden een radio in de auto en terwijl ze voortreden, hoorden zij de fiere oproep van de 
Koningin tot de geheele wereld. Weldra doemden de reusachtige bogen van de Moerdijkbrug, die 
een van Hollands breedste wateren overspant, in de verte op. Zij zagen drie auto's voor hen op de 
weg staan; de inzittenden gaven hun een teeken, dat zij moesten stoppen. 

“Hebben jullie zoo'n haast om van je auto af te komen?” 
“Wat bedoelt U?“ 
“Als U zoo nog tweehonderd meter verder gaat, vindt U de Duitschers.” 
Dit klonk belachelijk. Duitschers in dit Westelijk gedeelte van dit land? Hoe zat het dan met 

onze defensie? Waren zij dan in een paar uur tijds doorgebroken? Op het zelfde oogenblik werd de 
aandacht van één van het gezelschap getrokken door een vijandelijk vliegtuig, dat hoog boven ons 
vloog en waar onderaan kleine witte wolkjes zweefden, die langzaam in het zonlicht neerdaalden. 

“Parachutisten, kijk!” 
Maar zij schenen ver weg. Ons gezelschap besloot het risico te nemen en reed verder. Na nog 

een honderd meter verder, terwijl zij een hoek omreden, kwamen zij voor een rij leege auto's en een 
figuur op het midden van de weg stak zijn hand op. 

“Halt! Aussteigen. Zet Uw auto daar”. De soldaat, een lange havelooze jongen, die een kleine 
helm van bijzondere vorm droeg, was gekleed in de uniform van een Duitsche parachutist; hij hield 
een pistool in de hand en droeg een aantal handgranaten in zijn koppel. 

Klaarblijkelijk waren de parachutisten op auto's uit en niet op de inzittenden. Onze zegsman en 
zijn vrienden gingen te voet verder, zonder dat ze verder lastig gevallen werden. Verderop zagen zij 
een groote groep van deze soldaten, die in hun midden een paar Hollandsche soldaten hadden, die 
hun gevangenen waren. Even verder lag het lijk van een Hollandsche soldaat, wiens bleek gelaat naar 
de lucht was gekeerd, een groote plas bloed om hem heen – symbool van zijn land, aangevallen door 
wreede overmacht. 

Deze parachutisten, roekelooze jonge kerels, tusschen 16 en 20 jaar, bezorgden het Eerste 
Legercorps heel wat werk en verhinderden het om ergens anders nuttig werkzaam te zijn. Iedere 
kleine groep – ze werden neergelaten in groepen van 20 of 30 –  droeg automatische wapens bij zich, 
waarmede zij in sommige gevallen al vuurden vóór zij geland waren; iedere groep moest afzonderlijk 
opgeruimd worden. Er worden gevallen gemeld, dat boerderijen, die door deze mannen als kleine 
forten werden gebruikt, door veldgeschut moesten worden beschoten om hen kwijt te raken, waarbij  
onder de puinhopen werden bedolven niet alleen de indringers, maar ook de ongelukkige bewoners, 
door kanonvuur van hun eigen landslui gedood. Ten slotte slaagden de Hollanders erin hun kwijt te 
raken. In dien tijd echter hadden de krijgsverrichtingen in andere deelen van het land zich dusdanig 
ontwikkeld, dat deze opruiming de einduitkomst van de strijd niet kon veranderen. 

Maar erger, dan de actie van de parachutisten, en veel lafhartiger, warden de handelingen van 
de zoogenaamde vijfde colonne; een term, die, meer dan drie jaar geleden nog onbekend, dezer 
dagen twijfelachtige eer geniet van door iedereen verstaan worden. 

Ten einde de volle betekenis van dit verraderlijke element in Holland te begrijpen, moet men 
bedenken, dat gedurende heel wat jaren altijd duizenden Duitschers in ons land hebben gewoond. 
Zooals wij gezien hebben, waren velen van hen na twee of drie geslachten volkomen 
samengesmolten met de bevolking; anderen bleven zich Duitschers voelen en hadden hun trouw aan 
het “Vaterland” niet opgegeven. Vóór het Nazi-regiem in 1933 aan het bewind kwam, veroorzaakte 
deze stand van zaken geen moeilijkheden, maar toen Herr Hitler begon het  “Auslandsdeutschtum” te 
organiseeren, was in vele landen reden voor ernstige wantrouwen. In Holland hadden de autoriteiten 
overvloedig bewijsmateriaal, dat de leiders van de Duitsche kolonie-menschen in alle levenskringen, 
maar ieder met een aangewezen plaats in de uitgestreke Nazi-Organisatie – een geweldige druk 
uitoefenden op hun landgenooten, door ze te dwingen deel te nemen aan handelingen, die gericht 
waren tegen de veiligheid van het land, waar ze zoo vele jaren achtereen gastvrijheid hadden 



genoten. Slechts een paar dagen voor de Duitsche aanval werd de President van de Duitsche Kamer 
van Koophandel voor Nederland, zelf een Duitscher, maar die twintig jaar lang in Holland had 
gewoond, door de politie in het bezit gevonden van een volledig, maar onnauwkeurig plan van de 
Hollandsche inundaties. Een van de Duitsche spionnage-organisaties had hem gedwongen zich van 
zoo'n plan meester te maken. In een provincie-stad werd een Duitsche scheikundige door een of 
andere Duitsche Maatschappij in Rotterdam opgeroepen, waar hem verteld werd, dat hij 
spionnagewerk moest gaan doen; het werd volkomen duidelijk gemaakt wat de gevolgen zouden zijn 
als hij weigerde. Zoo waren er een groot aantal gevallen. Het doel van dit duistere werk was geenszins 
om alleen militaire inlichtingen te verkrijgen. Deze zelfde menschen werden voorzien van wapens, die 
gebruikt moesten worden in verband met nauwkeurige instructies wanneer het uur gekomen was. 
Het afschuwelijke karakter van deze actie wordt ten volle duidelijk, wanneer we bedenken, dat de 
officiëele Duitsche Äuslandsorganisation” altijd beweert, dat het eerste gebod voor iedere Duitscher 
in het buitenland is de wetten van het land, dat hem gastvrijheid verleent, te eerbiedigen. Wat luide 
verkondigd wordt, wordt in het geheim verworpen. Iedere fatsoenlijke Duitscher, die eenige aarzeling 
toont om zich voor zulke praktijken te leenen, wordt er spoedig aan herinnerd, dat de terreur, die de 
Duitschers in hun eigen land tot slavernij heeft gebracht, hen heel gemakkelijk buiten het land kan 
treffen, óf direct óf indirect in de persoon van zijn familieleden in het “Reich”. 

Maar er is nog een vijfde colonne, minstens even gevaarlijk. Zij bestaat uit die burgers, wier 
gedachtensfeer beheerscht wordt door de ideologie van de totalitaire staatsvorm. Als zij zien dat de 
meerderhei van de burgers afkeerig is van hun leerstellingen, leert de ervaring, dat velen van hen 
vroeger of later trachten in contact te komen met Duitsche organisaties. In vele gevallen aarzelen 
deze elementen niet, om de hulp in te roepen van de Nazi's, wanneer zij hun in ideeën geen ingang 
kunnen doen voor eigen propaganda. Zij gaan zelfs zoo ver, de Duitschers te helpen, wanneer die hun 
eigen land aanvallen. 

Geen verraad is te laag voor deze misleide dweepers, die liever hun eigen land tot slavernij zien 
gebracht, dan dat zij helpen willen het te verdedigen tegen agressie, van de zijde van de aanhangers 
van hun geliefd beginsel. 

Zulk volk – een vrij Hollands burger moet het met schaamte toegeven – werd in Nederland, in 
zulken getale gevonden, dat, toen het uur van beproeving kwam, zij bleken een werkelijk gevaar te 
zijn. Zij vormden niet zulk een groote groep van de gemeenschap, dat zij belangrijke invloed hadden 
op de publieke zaken van Holland in tijden van vrede; zij waren slechts matig vertegenwoordigd in het 
Parlement en in de provinciale en gemeentelijke besturen. Desniettemin, toen de indringer kwam, 
bleek hun aantal nog zoo groot te zijn, dat zij, vereenigd met de Duitschers in het land, die de 
aanvallers hielpen, ernstige moeilijkheden schiepen voor de goedgezinde burgers en meer in het 
bijzonder voor de gewapende macht. Zij beschikten over groote hoeveelheden wapens, die op 
verschillende plaatsen verborgen waren, een groot depôt werd gevonden in het huis van den ouden 
kanselier der Duitscher legatie. De manier waarop deze menschen werkten, waren talrijk: 's nachts 
wezen zij vliegtuigen de weg door lichtsignalen of door het afschieten van gekleurde vuurpijlen; 
overdag stichtten zij verwarring door het verspreiden van valsche geruchten. Erger nog, ten einde de 
bevolking zenuwachtig te maken, schoten zij vanaf daken en uit ramen naar soldaten en zelfs op 
voorbijgaande burgers. 

Sommige huizen, die zij bezet hadden, werden kleine forten en in een paar gevallen van dien 
aard in Den Haag, moet artillerie in actie worden gebracht om deze bolwerken te verwoesten. Ernstig 
als dit alles was, moet opgemerkt worden, dat eenige sterk overdreven verhalen de ronde hebben 
gedaan op dit gebied – mogelijk als deel van de campagne om valsche geruchten te verspreiden. Het 
is bij voorbeeld niet waar, dat leden van de vijfde colonne een gepantserde auto in beslag genomen 
hebben, waarmede zij door de stad reden, op goed geluk af op hun medeburgers schietende en er 
velen dooden of verwondden. Maar een feit blijft het, dat deze krankzinnige dweepers in 
verschillende straten in Den Haag en Rotterdam, in sommige gevallen geholpen door hun kinderen, 
barricaden bouwden, waar achter zij schoten op ieder, die in zicht kwam. De strengste maatregelen 
werden genomen om deze bedreiging van binnen uit te onderdrukken; en het mag gezegd worden, 
dat na de tweede oorlogsdag hun activiteiten bijna tot nul was teruggebracht. Toch werden nog af en 



toe in vele steden uit verschillende plaatsen schoten gelost, die de burgers in een voortdurende 
toestand van ontrust en opwinding hielden. Parachutisten, transportvliegtuigen en leden van de 
vijfde colonne gaven aan de reservetroepen van het leger zoo veel te doen, dat zij verhinderd werden 
om de fronttroepen te hulp te komen. Ieder, die een militair uniform droeg werd in actie gebracht, 
zelfs de troepen in depôt, die pas vijf weken geleden onder de wapenen waren gekomen en die pas in 
het eerste stadium van militaire geoefendheid verkeerden. Deze jonge soldaten waren 
verbazendwekkend in hun vuur. Het Duitsche opperbevel sprak in zijn instructies, die in Hollandsche 
handen waren gevallen, op schampere wijze over deze mannen als “onbruikbaar en 
ongedisciplineerd”, maar, toen deze jonge mannen op de proef werden gesteld, vochten zij met zulk 
een moed en woede tegen de Duitsche troepen, dat zij de voornaamste oorzaak vormden van de 
mislukking van de Duitsche actie tegen de zetel der Hollandsche Regeering. Want deze brutale poging 
heeft haar doel gemist; de parachutisten werden vernietigd, de troepen die uit de lucht landden, 
bereikten Den Haag nooit, dank zij de dapperheid van een aantal jonge menschen, wier vurige 
vaderlandsliefde volop goed maakte wat zij te kort kwamen aan militaire opleiding. 

Het Hollandsche leger was geoefend en uitgerust meer voor verdediging dan voor aanval. Als 
gevolg van de Duitsche invasie vanuit de lucht, zagen onze soldaten zich voor de noodzakelijkheid 
geplaatst, aanvallen te ondernemen in ons moeilijk vlak terrein, een taak, waarvan onze 
opperbevelhebber gehoopt had, dat die ten deel zou vallen aan den vijand. De Duitsche Staf had er 
op gerekend Den Haag de eerste dag al te nemen. Maar de Hollandsche weerstand scheen verreweg 
grooter te zijn dan verwacht werd, en Duitsche versterkingen werden aangevoerd. Vroeg in de 
namiddag van de 10de Mei, daalden nieuwe troepen parachutisten in de omtrek van Den Haag en 
landingstroepen begonnen de kust te bezetten. Dadelijk nam de Hollandsche marine haar kans waar. 
Kanonvuur vanaf onze oorlogsschepen vernietigden deze nieuwe indringers bijna even spoedig als zij 
geland waren, zoodat deze nieuwe bedreigingen ook ditmaal op niets uitliepen. De Duitschers – het 
moge gezegd worden ter eere van de Hollandsche strijdkrachten, die dien dag zoo dapper vochten – 
werden gedwarsboomd in de uitvoering van hun plannen. Toen hun instructies gevonden werden op 
Generaal von Sponeck, werd het ons volkomen duidelijk, hoezeer de opmarsch van den vijand was 
vertraagd. In ander opzicht waren deze papieren ook bijzonder interessant, daar zij toonden met welk 
een volledigheid de Duitschers hun operaties voorbereidden. Zij bevatten een zeer nauwkeurige lijst 
van adressen, waar voorraden uniformen en wapens te krijgen waren  ten behoeve van de 
Duitschers, verborgen op plaatsen, waar inlichtingen konden worden verkregen, en een lijst van 
inwoners van Den Haag, die zonder uitstel gearresteerd moesten worden. Alles werd geïllustreerd 
door heel goede kaarten en schetsen. Onder degenen, die gevangen genomen moesten worden, 
waren een groot aantal officieren van de Generale Staf van het Hollandsche leger, zij moesten 
klaarblijkelijk eenigszins anders behandeld worden dan de gewone krijgsgevangenen. Als dat niet de 
bedoeling was, valt het moeilijk in te zien, waarom zij speciaal op deze lijst werden vermeld. Hoe die 
behandeling zou zijn, is niet moeilijk te raden. Toen dit bekend werd, namen wij maatregelen om al 
deze officieren het land uit te krijgen, voor het te laat zou zijn. 

De valschermtroepen rondom Den Haag, die op de eerste dag aan dood of gevangenschap 
ontkomen waren, ontvingen versterkingen in de volgende nacht en in de vroege morgen van de 11de 
Mei, zoodat groote aantallen Hollandsche troepen weer noodig waren om ze onschadelijk te maken, 
hetgeen weer met groot succes werd volbracht. 

In Rotterdam was het resultaat van de strijd minder gunstig. De Hollandsche troepen, 
ondersteund door kleine afdeelingen van de Marine, bestormden de bruggen in de buurt van de 
Maas, maar werd teruggeslagen, toen  versche Duitsche troepen in groot aantal vanuit de lucht 
geland waren op het nabij gelegen vliegveld Waalhaven. Het werd steeds meer van belang, om dit 
vliegveld voor verder gebruik ongeschikt te maken. Twee oorlogsschepen werden daarom naar 
Rotterdam gezonden; tegelijkertijd werd aan de Engelsche luchtmacht verzocht, het vliegveld flink te 
bombardeeren. Dit deden de Engelschen drie nachten achtereen. Het leger was niet in staat om extra  
artillerie naar Rotterdam te  zenden, daar die overal elders hard noodig was. Eén de de 
oorlogsschepen nam daarom het vliegveld onder vuur, zonder hulp van het tweede schip, dat verder 
de rivier op was blijven liggen, met het oog op daar aanwezige magnetische mijnen. 



H.M.S. Van Galen, die bewonderenswaardig werk  deed, werd op eens het mikpunt van een 
ontelbaar aantal vijandelijke bommenwerpers. Een en dertig aanvallen door duik-bommenwerpers, 
werden met succes afgeslagen, totdat het schip een voltreffer kreeg, waardoor het in zinkende 
toestand moest worden verlaten. De bemanning zette dadelijk haar activiteit te land voort, door deel 
te nemen aan de strijd in de stad Rotterdam zelve, waar op dit moment de verachtelijke vijfde 
colonne ons heel wat last bezorgde. Eenige Engelsche torpedojagers, die bij de mond van de rivier 
waren aangekomen, werd aangeraden niet verder door te varen met het oog op de magnetische 
mijnen. De meest verbitterde strijd werd gestreden om het vliegveld Waalhaven. Vooral in het begin 
was het vliegveld beurtelings in onze handen en die van de vijand. Meer dan eens werd het door de 
Hollanders heroverd, ten koste van honderden menschenlevens, om dan weer herwonnen te worden 
door versche Duitsche troepen, die vanuit het Zuiden oprukten. Nadat de actie van H.M.S. Van Galen 
en de nachtelijke bomaanvallen van de R.A.F. het vliegveld onbruikbaar hadden gemaakt, begonnen 
de Duitschers hun luchtmacht af te zetten op de parkeerplaats van een naburig voetbalstadion. De 
toestand werd nog ernstiger. Van een schip, dat de Zweedsche vlag voerde en dat al eenige tijd in de 
Rotterdamsche haven had gelegen, zag men de Duitschers voorraden geschut en ammunitie halen, 
die blijkbaar onder de lading verborgen lagen, spoedig was een levendig artillerie-duel aan de gang 
tusschen dit geschut en de artillerie, die de Hollanders daar nog beschikbaar hadden - een plek, waar 
niemand, behalve de Duitschers dan, een zoodanig gevecht had verwacht. 

Eindelijk , toen na meer dan vier dagen noch Rotterdam noch Den Haag zich hadden 
overgegeven, deden de Duitschers iets monsterachtigs. Zijn namen hun toevlucht tot een 
meedoogeloos bombardement op groote schaal, op de open stad Rotterdam, waarvan de Hollanders 
nooit gedroomd hadden, dat er gevochten zou worden en waar alleen gevechten hadden plaats 
gehad, omdat de Duitschers deze stad hadden aangevallen. Dit bombardement was een van de ergste 
misdaden inde militaire geschiedenis. Twee groepen elk van 27 vliegtuigen, bombardeerden 
systematisch het centrum van de stad met zware brisant- en brandbommen, lieten bijna geen enkel 
huis onbeschadigd en nauwelijks een  menschelijk wezen in leven. Dertigduizend onschuldige 
slachtoffers, waaronder bijna geen soldaten, kwamen om in het half uur, dat dit afschuwelijke 
bombardement duurde – oude en jonge mannen, vrouwen en ontelbare kinderen. Wie durft met 
zulke feiten voor oogen nog spreken van : “Deutsche Ehre “ of  “Deutsche Treue”? Deze vraag mag 
met recht gedaan worden en dan is het geenzins een louter retorische vraag. 

Om half elf voormiddags van deze veelbewogen dag, ontving de commandant van de troepen, 
die naar Rotterdam waren opgerukt om de Duitsche aanval te keeren, een schriftelijk ultimatum om, 
dadelijk het vuren te staken, daar anders strenge maatregelen tegen de stad zouden worden 
genomen. Binnen twee uur werd antwoord verwacht. Het document was ongeteekend. Daar men 
vreesde, dat men weer met een of andere list te doen had, ontving de Hollandsche commandant uit 
het hoofdkwartier orders, dat een dergelijk verzoek alleen kon worden behandeld, als het behoorlijk 
onderteekend was door een bevoegd officier. Dit antwoord werd de Duitschers overhandigd te 12.15 
uur, een kwartier voor het verstrijken van de termijn, die in het ongeteekende stuk was gesteld. Meer 
dan een uur later, om 1.20 uur, 's middags kwam een nieuw ultimatum, ditmaal behoorlijk geteekend. 
Het gaf nog drie uur bedenktijd. Om 1.22 uur verscheen het eerste eskader bommenwerpers boven 
de stad. De Duitschers schoten tot tweemaal toe een roode lichtkogel af, dat, volgens later gegeven 
verklaringen, beteekende, dat het bombardement toen niet zou plaats hebben.  Maar wat het ook 
beteekende, het verhinderde niet, dat het bombardement onmiddellijk met de grootste 
onbeschaamdheid werd uitgevoerd. Het was niet te veel gezegd, zelfs al was dit geen kwade trouw, 
maar schuldige achteloosheid, dat deze achteloosheid van zoo ernstige aard is, dat er een 
onuitwischbare smet is geworpen op de eer en  de betrouwbaarheid van het Duitsche Opperbevel. 
Dit zijn vergissingen, waardoor dertigduizend menschelijke wezens, meest burgers, werden 
weggevaagd en die daarom onvergeeflijk zijn. Een leger als dat van de Duitschers, die steeds pochen 
op hun organisatievermogen, behoorde zich diep gekrenkt te voelen door zulk een afgrijselijk 
gebeuren. De Duitschers trachtten de blaam echter op een ander te werpen. Eerst kozen ze den 
bevelhebber van de Hollandsche troepen van Rotterdam als mikpunt van hun beschuldigingen. De 
zooeven vermelde feiten bewijzen ten volle de onschuld van dezen officier. Later, toen de Duitsche 



propaganda aan de eind van haar latijn was, wist zij niets beters te doen dan de schuld op de 
Engelschen te werpen. 

Alles wat de Duitschers vervolgens konden doen, was te trachten de omvang van de 
verwoesting, die zij hadden aangericht, tot een minimum te verkleinen in hun radio-uitzendingen; 
maar foto's, die een paar dagen na het bombardement door de R.A.F. werden genomen spraken een 
taal die door Dr. Goebbels en zijn heele propagandadienst niet tot zwijgen kon worden gebracht. De 
toestand in Rotterdam schreide ten hemel. Ten gevolge van het bombardement was de watertoevoer 
afgesneden en de bewoners kregen een waarschuwing, om alleen gekookt water te drinken uit vrees, 
dat een typhusepedemie zou uitbreken. Iedere dag zond de Hollandsche radio S.O.S. berichten uit om 
voedsel, bedden en kleding ten behoeve van de ongelukkige overlevenden van het Duitsche geweld. 
Het nieuwe postkantoor, de effectenbeurs, een gedeelte van het stadhuis, ontelbare openbare en 
particuliere gebouwen waren tot een vormlooze massa geworden van rookende puinhoopen, 
waaronder de onschuldige slachtoffers begraven waren. Niemand, die deze welvarende industriestad 
heeft gekend, waar handel en nijverheid de hoofdbronnen van bestaan waren en waar het plaatselijk 
bestuur er altijd op uit was om de openbare welvaart te bevorderen, kan een gevoel van woede en 
weerzin onderdrukken, wanneer hij bedenkt, dat in deze verlichte 20ste eeuw er een volk is, altijd 
prat op zijn prestaties, dat tegelijkertijd tot zulke misdaden in staat is. Maar natuurlijk, het was tegen 
de Duitsche wil. “Wir haben dies nicht gewollt”, zoo heeft Von Ribbentrop gezegd in zijn 
memorandum. Alleen de Hollanders waren te laken. Waarom moesten ze ook vechten? Wat gaf hun 
de brutale vermetelheid om Duitschland agressie te weerstaan? 

Intusschen deed het Hollandsche leger alles wat het kon om de stortvloed van de Duitsche 
opmars in het Noorden en Oosten van het land te keeren. Zoodra de eerste Duitsche eenheden de 
grens overtrokken in de vroege morgen in het uiterste Noorden, werden de haveninstallaties van 
Delfzijl door de Hollanders verwoest, zoodat ze niet door de vijand konden worden gebruikt. In deze  
streken, die , wegens het vlakke en opene van het terrein, zich niet leenden voor verdediging, 
moesten onze troepen zich tevreden stellen met de vijandelijke bewegingen te vertragen. In de nacht 
van 10 op 11 Mei stelde de Afsluitdijk onze troepen in staat daar stellingen in te nemen, die ze 
konden behouden. Deze werden de volgende dag door de Duitschers met kracht aangevallen. Een 
merkwaardige strijd werd door de Hollanders gevoerd bij Kornwerderzand. Hier werd het bewezen, 
dat zelfs het meesterschap in de lucht van geen beteekenis is tegenover troepen, die zich bevinden in 
schuilplaatsen, die beschermd zijn door beton van voldoende dikte. Na een lange voorbereiding door 
artillerie van uit de lucht probeerde de aanrukkende infanterie de stellingen te bestormen. Handig 
gebruik van automatische wapens door de verdedigers maakte deze poging tot een volkomen 
mislukking. De volgende dag werd een nieuwe aanval ondernomen, die op dezelfde wijze werd 
afgeslagen. Een van de schepen van de Koninklijke Marine, die opereerde vanuit een stelling, eenige 
mijlen verder dan het ondiepe water, waagde het om dichterbij te komen en verleende krachtige 
steun aan de landmacht met zijn artillerie, die telefonisch geleid werd vanuit de kazematten naar de 
Marine-Staf en vandaar per radio doorgegeven naar het schip. Een Duitsche batterij, opgesteld bij het 
uiteinde van de afsluitdijk, elf mijlen van de plaats waar vandaan het oorlogsschip schoot, werd 
volkomen tot zwijgen gebracht. Het uitzicht in de omgeving, waar het schip verankerd lag, was zeer 
slecht; de Duitsche luchtmacht was daardoor niet in staat de kanoneerboot te ontdekken en het zal 
voor den indringer een groot raadsel zijn geweest, wie zijn batterijen verwoestte. 

De afsluitdijk, dat meesterstuk van de Hollandsche waterbouwkunde, is nooit door den vijand 
genomen. 

Toen het Duitsche leger, merkte, dat de dijk te machtig voor hen bleek, verschenen Duitsche 
detachementen van alle mogelijke grootte op de Oostelijke oevers van de Zuiderzee en begonnen 
voorbereidingen te maken om over te steken naar de provinciën van Holland. Nu er geen Hollandsche 
troepen meer noodig waren voor het Noordelijke gedeelte van het land, werden stappen gedaan om 
zonder uitzondering de flottielje-operaties op de Zuiderzee te versterken. Torpedobooten, 
kononeerbooten en mijnenveegers werden in alle haast gezonden tegelijk met een aantal bewapende 
binnenschepen en motorbooten, voorzien van zware mitrailleurs. Deze eenheden werden spoedig 
aangevuld door Fransche en Engelsche motortorpedobooten, die aankwamen in de nacht van 12 op 



13 Mei. De Duitsche luchtmacht was een belemmerende factor bij deze actie door neer te strijken op 
kanoneerbooten, waarvan er een in slaagde de oude haven Enkhuizen te bereiken, waar hij voort ging 
met vuren bij wijze van havenbatterij. Ondanks verliezen werden echter de Duitsche pogingen om de 
Zuiderzee over te steken, verijdeld. Dit was de eerste slag, die op de Zuiderzee plaats greep sinds 
1578, toen de Hollanders op deze binnenwateren met de Spanjaarden in een zeeslag waren 
gewikkeld. Na drie en een halve eeuw van vrede waren het de Duitschers, die deze wateren weer tot 
een toneel maakten van een gewapend conflict. 

In het Zuiden, waar de Duitschers er op uit waren om Hollandsche grondgebied te gebruiken 
voor een aanval op Frankrijk door België, stonden onze troepen tegenover strijdkrachten, die verre in 
de meerderheid waren. De Duitsche luchtmacht, die het volkomen meesterschap in de lucht bezat, 
dekte met succes de opmarsch der gepantserde en gemotoriseerde eenheden. Niet zoodra echter 
was de ondersteuning tijdelijk afwezig en de Duitsche infanterie zonder bescherming van 
pantserauto's en vliegtuigen, of het Hollandsche leger bracht den vijand zware verliezen toe. Het 
oversteken van het kanaal, dat de rivieren Maas en Waal verbindt, en van de Maas zelve, kostte den 
Duitschers zware verliezen van menschenlevens, vóór de Hollandsche automatische wapens, die deze 
overtocht betwistten, tot zwijgen konden worden gebracht. Ongelukkig genoeg bleek de aanvaller te 
machtig te zijn. Zijn opmarsch kon niet worden gekeerd. Fransche troepen kwamen aan, maar ook zij 
moesten terugtrekken tengevolge van de Duitsche druk. Limburg en het grootste gedeelte van 
Brabant moesten opgegeven worden. Het opblazen van een Duitsche pantsertrein bij het dorpje Mill 
verdient speciale vermelding. Deze trein, een van de vier gepantserde treinen, die Holland binnen 
drongen, en die alle vernietigd werden, stak de Maas over op Vrijdag vroeg in de morgen, vóór de 
brug, waarover hij ging, verwoest kon worden door onze troepen. Dichtbij Mill werd dit rijdend fort 
tot stilstand gebracht en door het 2e Regiment Veldartillerie vernietigd, in samenwerking met 
formaties gemotoriseerde cavallerie. Een andere gepantserde trein trof hetzelfde lot, toen hij bij 
Venlo een brug passeerde, die op hetzelfde oogenblik werd opgeblazen; trein en brug stortten 
donderend in de Maas. 

Nu de Duitschers meester waren van het grootste gedeelte van Brabant, waren zij in staat met 
hun troepen naar willekeur de provincie Holland binnen te dringen. Zij waren nu niet langer 
uitsluitend afhankelijk van met vliegtuigen overgebrachte troepen naar het midden van het land. Toch 
hielden de Hollanders, hoewel de strijd wanhopig was, zich kranig in de verdediging van het centrum 
van hun land, zoodanig dat, zooals wij gezien hebben, de vijand zijn toevlucht nam tot de meest 
onmenschelijke middelen om Rotterdam in bezit te nemen. Het Duitsche leger rukte ondertusschen 
gestadig op, niet alleen in het uiterste Noorden en in de Zuidelijke sector van de grens, maar ook in 
het midden, nadat zij de grens in haar volle lengte waren overgetrokken op de eerste dag van hun 
aanval. Daar werd hun aanval eerst vertraagd door onze grenstroepen en toen die, volgens het 
overeengekomen plan, teruggetrokken waren, door de versterkte oevers van de IJssel die hun 
opmarsch verder vertraagden. Ondanks hun overweldigende macht en gemotoriseerde colonnes 
hadden de Duitschers drie volle dagen noodig om een afstand af te leggen van ruw geschat 50 mijlen 
tusschen de grens en de voorposten van onze voornaamste verdedigingslinies, die gedekt waren door 
een uitgestrekte breede gordel van geïnundeerd terrein. Het water, zoo vaak onze vijand, was dit 
maal onze trouwe bondgenoot, om ons belangrijke diensten te bewijzen. 

Op deze linies deden de Duitschers verwoede aanvallen. Ontelbare laagvliegende machines 
ondersteunden de aanval op de verdedigers, gevolgd door vuurspuwende tanks en dergelijke. 

De linies hielden het, uitgezonderd echter in één sector. Voor echter de vijand dit voordeel kon 
benutten, deed het Hollandsche leger tegenaanvallen, waarbij ze de Duitschers totaal verdreven uit 
de stellingen, die ze ten koste van groote verliezen juist bezet hadden. De volgende dag hernieuwden 
de Duitschers hun aanval in een nog grootere sector. Tegen overweldigende macht en uitnemende 
uitrusting was deze hoofdlinie niet langer te houden. Het Hollandsche leger trok zich op nieuwe 
stellingen terug, wat van te voren zorgvuldig was voorbereid, opnieuw beschermd door inundaties. 
Waren onze reserves niet uitgeput geweest door dit onophoudelijk vechten in het hart van het land 
sedert het begin van de oorlog, dan hadden deze troepen onschatbare diensten kunnen bewijzen. Dit 
was ook de bedoeling; zij zouden deze laatste verdedigingslinie bezetten en de terugtrekkende 



troepen uit het Oosten dekking geven, om hen zoodoende in de gelegenheid te stellen zicht opnieuw 
te organiseeren voor verdere actie. Zoo kwam het, dat de terugtrekkende troepen de nieuwe 
stellingen moesten bezetten, terwijl ze daarbij de volle last van de eerste worsteling op zich laadden. 
Is het te verwonderen, dat ze onder deze omstandigheden niet in staat waren zich te handhaven? 
Bestookt uit het Oosten en met een breede doorbraak in het Zuiden kon de uitgestrekte linie, die 
verdedigd moest worden, ten slotte geen stand houden. 

Dit verloop van de strijd had men in Londen voorzien, waar de Koningin de avond te voren was 
aangekomen. Ik had een lang onderhoud met Hare Majesteit in een der appartementen van 
Buckingham Palace, dat de Koning tot Haar beschikking had gesteld. Het was een uur van diepe en 
bittere smart. Onze troepen hadden zeer dapper stand gehouden tegen een overweldigende 
overmacht. Ze hadden gestaan tegenover de meest geraffineerde oorlogstechniek, opgevoerd tot een 
hoogte, die haar weerga niet heeft gevonden in de geschiedenis. Maar ook waren ze de dupe 
geworden van verraad en bedrog van buitenaf en van binnenuit. Rotterdam was gedeeltelijk van de 
aarde weggevaagd, de prachtige oude stad Utrecht werd door den vijand met een soortgelijk lot 
bedreigd. Maar ook dan nog had men besloten de verdediging niet op te geven. De Koningin had de 
Koningvan Engeland de toestand uiteengezet, ik had op mij genomen hetzelfde te doen ten opzichte 
van de Engelsche militaire autoriteiten, terwijl H.M. een telegram richtte tot den President van de 
Fransche Republiek. 

De situatie was aldus; óf de Gealliëerden moesten op staande voet geschikte hulp zenden en in 
dat geval zouden we doorvechten, óf wanneer zulke bijstand niet kon worden verleend, waren de 
Hollandsche bevelhebbers gemachtigd te handelen, zooals hun in de gegeven omstandigheden het 
beste leek, daarbij tegen elkander opwegend de resultaten, die konden worden bereikt met 
doorvechten, tegen het lijden, dat dit onvermijdelijk met zich zou brengen voor de burgerbevolking 
van het zoo dicht bevolkte land. 

Het was ver na middernacht, toen ik de Engelsche Generale Staf bereikte. Daar was men het 
met onze beschouwing volkomen eens en zag men in, dat de toestand zeer critiek was. Maar geen 
hulp van eenig belang kon worden toegezegd. 

Ik weet, dat er klachten geuit zijn in Nederland over de weinige hulp, die wij van onze 
bondgenooten kregen. Het kan zijn, dat men meer hulp had kunnen verwachten, maar wat mij 
betreft, ik heb de vaste overtuiging, dat onze bondgenooten, Engelschen en Franschen beiden, 
gedaan hebben wat zij konden. Het was ons gemeenschappelijk gebrek, dat we geen bronnen meer 
beschikbaar hadden. Tweemaal had ik een bespreking met den Engelsche Premier, Mr. Churchill. Hij 
was volkomen openhartig en verschillende maatregelen voor hulp werden dadelijk genomen, maar zij 
konden niet uitgebreid genoeg zijn om de situatie te redden. Deze besprekingen gaven mij in 
zooverre voldoening, dat ik de zekerheid kreeg, dat zelfs al hadden wij van te voren met onze 
bondgenooten plannen kunnen maken, wij toch niet meer hulp zouden gekregen hebben dan nu, 
voor gemeenschappelijke verdediging in geval van een Duitsche inval. Er was geen hulp meer 
beschikbaar. Dat is het beste antwoord, dat we geven kunnen aan de oppervlakkige critici over onze 
neutraliteitspolitiek, die altijd gereed zijn om te zeggen: ”als je maar zoo verstandig geweest was je 
houding te veranderen, vóór het te laat was.” 

Toen slechts een paar weken later de Fransche Staf moest overwegen, of zij Parijs al of niet 
zouden verdedigen, namen zij het standpunt in, dat geen deugdelijke strategie de opoffering van die 
stad rechtvaardigde. Het Hollandsche opperbevel in de vesting Holland nam hetzelfde standpunt in, 
toen de Duitschers erin geslaagd waren wijde bressen te slaan in de Oostelijke en Zuidelijke linies. 
Vechten tot den laatsten man zou zeer zeker zware verliezen aan den vijand hebben toegebracht, 
maar lettende op zijn geweldige meerderheid in wapens en manschappen, kon noch ónze zaak noch 
die van de Gealliëerden gered worden met het voortzetten van de tegenstand. Tegelijkertijd bestaat 
er geen twijfel, vooral met een vijand, die de Duitsche methodes toepast, dat het geheel van dat eens 
zoo bloeiende land met zijn vele prachtige oude steden, groote kunstschatten, historische 
monumenten, en vriendelijke landschappen, methodisch zou zijn verwoest, en een deel van zijn 
bevolking van de aarde zou zijn weggevaagd, zooals in Rotterdam was gebeurd. Onder deze 
omstandigheden besloot Generaal Winkelman, in wiens handen de beslissing lag, order te geven het 



vuren te staken. Het Kabinet was de vorige dag vertrokken en de Koningin naar Engeland gevolgd. Dit 
was een bitter oogenblik voor dezen dapperen krijgsman, die zoo bekwaam de operaties had geleid, 
en die, ware het niet, dat de aanwezigheid van millioenen non-combatanten hem gedwongen had 
anders te besluiten, zonder twijfel, oneindig liever had willen vechten tot den laatsten man. In 
sommige streken hebben domme menschen ondoordacht vastgesteld dat de Nederlandsche 
Opperbevelhebber “zijn hoofd kwijt was”. Het zou moeilijk zijn grooter onrechtvaardigheid te vinden 
tegenover een man, wiens standvastigheid, moed en strijdlust de meeste critieke proef heeft 
doorstaan. Ik kan alleen de grootste eerbied hebben voor een Generaal, die verkiest haastige, 
ongegronde en onbarmhartige critiek van de zijde van het domme volk te verdragen, liever dan zijn 
landgenooten doelloos te onderwerpen aan de gruwelen van een verdere massaslachting, die als 
eenige mogelijk gunstig resultaat tot meer glorie zou hebben toegevoegd aan de prestaties van ons 
leger, tegenover de meest helsche oorlogsmachine van alle tijden. 

De Nederlandsche Regeering heeft nooit gecapituleerd. Ofschoon het Europeesche gedeelte 
van het Koninkrijk door de Duitschers wordt bezet, zijnde overzeesche gebieden vrij. Het Koninkrijk 
der Nederlanden, grondwettelijk een eenheid , bezit nog steeds alles wat het noodig heeft, teneinde 
een Staat genoemd te worden: het heeft een bevolking, een wettige Regeering – de Koningin en Haar 
dynastie zijn veilig. Die Regeering zet de strijd voort met alle haar ten dienste staande middelen, met 
inbegrip van de Koninklijke Marine, die op het oogenblik in verbondenheid met de gealliëerde 
strijdkrachten opereert. Duitschlands macht over het Europeesche gedeelte van Nederland is 
uitsluitend gebaseerd op geweld en heeft niet die mate van recht en bevoegdheid verkregen, die haar 
zou zijn verleend door een acte van onderwerping, opgesteld door de wettige regeering. Het leger in 
de provincies Holland was gedwongen te capituleeren; het leger in de provincie Zeeland zette de 
strijd voort. Op dit eiland duurde de strijd nog eenige dagen; daar waren de Fransche troepen en de 
Engelsche Marine in staat om deugdelijk hulp te bieden. Dit deden zij zooveel in hun vermogen was. 
Het prachtige oude stadhuis van Middelburg, een juweel van de 16de eeuwsche Hollandsche 
architectuur, zoowel als de oude abdij, zoo vaak de verrukking van overzeesche bezoekers, werden 
beide tot een ruïne gemaakt. 

Heel wat verhalen zouden kunnen worden gedaan over de moed en de vastberadenheid, die 
door de verdedigers van de Zuidwestelijke hoek van Holland werden getoond, die zich zeer 
aangevuurd gevoelden door de tegenwoordigheid van Prins Bernard, die, nadat Hij Zijn gezin naar 
Engeland had gebracht, terugkeerde om bij het leger te zijn. Zij vochten dapper tot het laatste toe 
voort. Daar waren de leerlingen van een militaire vliegschool, die, toen de toestand wanhopig scheen 
en hoewel zij de vliegkunst nauwelijks meester waren, in hun lesvliegtuigen vertrokken en ze veilig in 
Fransche luchthavens brachten. Dan was daar de jonge luitenant, die midden in het bombardement 
last gaf de waardevolle kas van de Nederlandsche Bank te Middelburg te redden; de voordeur, zooals 
hij zeide “intrapte” en een groote som gelds van den bevenden en protesteerden directeur, die zijn 
toevlucht in de kluis gezocht had, incasseerde en deze veilig naar Parijs bracht, na ternauwernood aan 
den vijand te zijn ontsnapt, toen hij nauwelijks drie K.M. op weg was. Deze episoden en vele andere 
treden op de achtergrond bij het gruwelijk tooneel, waarmede de laatste acte van de Hollandsche 
tragedie sloot. Voor de maand Mei ten einde was, was Zeeland en daarmede het geheele land onder 
Duitsche bezetting. 

Zoo viel het gordijn voor een land, dat binnen vijf dagen van een welvarend land tot een halve 
ruïne was geworden, waar hongerige Duitschers alles kochten – indien tenminste de ruil van 
waardevolle goederen tegen Duitsche “kassenscheine” van twijfelachtige waarde, nog de naam van 
koopen verdient. Erger nog, in een land waar de openbaren gezondheid op zeer hooge trap stond en 
waar het sterfte-cijfer het laagste was van geheel Europa, waren de ziekenhuizen nu vol gepropt met 
gewonden, terwijl ontelbare families hun dooden beweenden. Het Hollandsche leger verloor 
duizenden jonge mannen. De verliezen, die sommige regimenten leden, bereikten een zeer hoog 
cijfer: laten we hier met groote eerbied onze dappere grenadiers herdenken, die na de bestorming 
van twee vliegvelden in één dag 80% van hun manschappen hadden verloren. Maar dit is duidelijk 
voor de geheele wereld: “wir haben es nicht gewollt” zooals Herr Von Ribbentrop zei. 



Alvorens dit hoofdstuk te beëindigen, moet nog een zeer belangrijk punt worden aangehaald. 
Het is noodig om nauwkeurig de positie van Nederland te bepalen, nadat het strijden te land 
beëindigd was. Toen de oorlog begon voor Nederland was het land volkomen vrij, niet gebonden 
door eenige overeenkomst met een of andere mogendheid, om vol te houden zoolang als dit noodig 
oordeelde. Het hield vol tot het uiterste. Het gaf niet op, zelfs toen het duidelijk werd, dat er weinig 
hulp van de bondgenooten zou komen en dat er geen kans was de Duitsche invasie tegen te houden. 
Op elk gegeven oogenblik gedurende de vijf dagen van de oorlog zouden de Hollanders vrij geweest 
zijn om te onderhandelen over een vernederende wapenstilstand. Maar, ofschoon van hen gezegd 
moet worden, dat ze goede onderhandelaars zijn, in zaken, die de handel betreffen, toonden zij een 
diepe afkeer voor een onderhandelen, waarbij de hoogste belangen van het land op het spel staan. 
Ze vochten, totdat verder vechten onmogelijk was; de eer van het land was gered. Nieuwe roem was 
toegevoegd aan de oude glorierijke wapenfeiten van Holland. De Regeering verkoos liever het land 
waardig bezet te zien door den vijand, dan een of ander onteerend contract te aanvaarden, waardoor 
zij vervallen zouden zijn tot de positie van een vazal, met hun eigen handtekening onder het 
document. Geweld te verdragen en zelf er in toe stemmen om het te dragen, zijn voor Hollands 
begrip twee zeer verschillende zaken. Hoe en wanneer Holland weer zal herrijzen als vrij land, weet 
niemand. Maar dat het herrijzen zal en zijn eeuwenoude vrijheid herwinnen, is voor allen een 
geloofsartikel. 

 
 

D Y N A S T I E  E N  R E G E E R I N G. 
 

Toen de Duitsche aanval in de vroege morgen van de 10de Mei begon , was de Koningin op het 
Huis ten Bosch, het keurige oude Paleis in de nabijheid van Den Haag, met zijn herinneringen aan 
Willem en Maria en zoovele andere stadhouders, Koningen en Koninginnen van het Huis van Oranje. 
De eerste aanval vanuit de lucht werd om vier uur geopend en; het was dadelijk duidelijk, dat het 
Koninklijke Paleis een van de voornaamste mikpunten was. Golf na golf kwamen de bommenwerpers 
over. Gedurende de gehele voormiddag van de eerste dag was de Koningin genoodzaakt dekking te 
zoeken in Haar bomvrije schuilplaats. Koeriers kwamen binnen met het laatste nieuws van het front 
en uit de steden. Terwijl de aanval zich ontwikkelde, werd duidelijk dat het Huis ten Bosch niet langer 
voldoende veiligheid bood. Parachute troepen landden in de buurt in grooten getale. De omringende 
bosschen maakten het gemakkelijk voor hen zich te verbergen en de paleiswacht kon bij verrassing 
worden overrompeld. Buiten de bosschen lagen open terreinen – ideale landingsplaatsen voor 
transportvliegtuigen. Eenige parachutisten landden werkelijk in de tuin van het Koninklijk Paleis en 
werden onmiddellijk doodgeschoten door de Paleiswacht. Maar de situatie werd steeds gevaarlijker 
en vertrekken was geboden. 

Drie mijlen verder in het midden van de stad stond het Paleis van het Noordeinde. Dit werd 
geacht veiliger te zijn en laat in de middag vertrok de Koninklijke Familie. Vooraf waren de bosschen 
tot in alle hoeken gezuiverd en toen ze eenmaal in de stad waren, was het escorte van de Koningin in 
staat het schieten van daken en uit ramen te verhinderen. Maar nauwelijks waren de Koningin en 
Haar Familie in hun appartementen aangekomen, of schoten weerklonken uit de huizen rondom de 
paleistuinen. De verraderlijke vijfde colonne was in actie. Dadelijk trok de lijfwacht er op uit, om de 
omtrek te zuiveren. Eenige Duitschers en eenige Hollanders werden gevangen genomen, terwijl een 
paar er in slaagden weg te komen. Prins Bernard zelf nam een werkzaam aandeel in het opruimen 
van deze sujetten. Gedurende de heele morgen had hij op het Huis ten Bosch op parachutisten 
gejaagd en op laagvliegende, met machinegeweren bewapende vliegtuigen. Nu had hij een 
machinegeweer geplaatst op het dak van het Paleis en onderhield met succes een hevig vuur tegen 
ieder sujet, dat hij kon ontdekken. De Koningin met de Prinses  en Haar twee kinderen vonden 
bescherming in de goed versterkte schuilplaats in het Paleis Noordeinde. In deze enge ruimte van 
staal en beton waren zij genoodzaakt drie dagen en twee nachten door te brengen, terwijl zij angstig 
de ontwikkeling van de strijd volgden en in voortdurend contact bleven met het Kabinet en de 
Generale Staf. Op Vrijdag de 10de Mei was het al duidelijk geworden, dat de Duitschers evenals in 



Noorwegen de Koninklijke Familie achtervolgden, zonder ook maar de minste poging te doen hun 
leven te sparen. 

Wilhelmina, Helena, Paulina, Maria, Koningin der Nederlanden, Prinses  van het Doorluchtige 
Huis van Oranje-Nassau, Hertogin van Mecklenburg, werd in 1880 geboren. Toen zij 10 jaar oud was, 
volgde Zij Haar vader op, wijlen Koning Willem III. Daar Zij toen nog minderjarig was, werd een 
regentschap ingesteld, dat duurde tot Haar 18de verjaardag toen Zij volgens de Nederlandsche 
grondwet meerderjarig werd. Haar Moeder, de Koningin-weduwe Emma, was Regentesse voor Haar 
Dochter. Tot en met haar dood in 1934 heeft deze gracieuse en wijze Koninklijke dame een bijzondere 
plaats gehad in de eerbiedige toegenegenheid van de onderdanen van Haar Dochter. Zij wijdde al 
Haar aandacht aan de voorbereiding van de jonge Koningin tot Haar grootste taak om Nederland en 
zijn uitgestrekt overzeesch gebied te regeeren, en de hooge tradities van onpartijdigheid, politiek 
inzicht en onbaatzuchtig zorg voor het publiek welzijn voort te zetten, die aan de vorsten uit het Huis 
van Oranje-Nassau een plaats hebben gegeven in de harten van de natie, die zich geen andere 
regeeringsvorm kan denken. Sinds 1898 heeft de Koningin Haar land geregeerd in Haar eigen naam. 
Het is een lange regeering geworden, een periode van vredige ontwikkeling, die uitgebreide sociale 
hervormingen bracht, het onderwijs verbeterde en de algemene welvaart deed toenemen. De 
bevolking nam gestadig toe. In Nederlandsch-Oost-Indië bracht Haar gezegend bestuur uiteindelijk 
bevrediging aan de meest afgelegen eilanden. Een algemeene welvaartspolitiek werd daar gehuldigd, 
waarvan gebleken is, dat zij buitengewoon veel succes had. Staatkundige hervormingen werden 
ingevoerd in vooruitstrevende zin. Het is altijd de Nederlandsche politiek geweest om nauw samen  
te werken met de inboorlingen in bestuurszaken. Onder het wijs bestuur van Hare Majesteit is deze 
verantwoordelijkheid van de zijde van de inboorlingen belangrijk toegenomen. Vertegenwoordigende 
lichamen zijn ingesteld in dorpen en districten en provincies, en ook voor zaken die het grondgebied 
in zijn geheel betreffen. Het Hollandsche koloniale bestuur kan de vergelijking doorstaan met ieder 
ander in de wereld. 

In 1901 trouwde de Koningin met Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. Toen acht jaar 
later een Prinses werd geboren, kende de vreugde in het land geen grenzen. De toekomst der 
dynastie, een van de grondzuilen van de staat, scheen verzekerd, en toen de kleine Prinses, die altijd 
groote populairiteit heeft genoten, zelf trouwde met Prins Bernard von Lippe Biesterfeld, werd die 
gebeurtenis gevierd door ieder van de oprechte onderdanen van de Koningin. Nieuwe manifestaties 
van het geluk van de geheele natie begroetten de geboorte van de twee kleinkinderen van de 
Koningin: Prinses Beatrix en Prinses Irene. 

Koninklijke eenvoud karakteriseert de Koningin. Haar ontelbare verplichtingen vervult zij met 
de grootste toewijding, confereeren met Haar ministers, bestudeeren van Staatszaken, bezoeken van 
leger- en vlootinstellingen, het zich wijden aan liefdadigheid en al die vele belangen, die Zij als een 
trouwe Landsmoeder op Haar hart draagt. Diep religieus heeft Hare Majesteit altijd groote 
belangstelling getoond in het Zendingswerk. In latere jaren heeft Zij krachtige pogingen gedaan om 
mede te werken aan de geestelijke herbewapening van Haar land. In dit alles heeft Zij getoond groote 
belangstelling te hebben voor geestelijke dingen. Tot aan haar 60 ste jaar verklaarde de Koningin  
nooit oorlog aan een of andere staat. Geen enkele andere staat heeft gedurende die periode de 
wapens tegen Nederland opgenomen. Ten gevolge van zijn conservatie en standvastige politiek, reeds 
eerder in dit boek beschreven; gaf dit land niemand aanstoot en leefde in vriendschap en vrede met 
allen. Hoe Duitschland dit gezegende tijdperk deed beëindigen, hebben we gezien. 

De Koningin liet niets onbeproefd om oorlog te voorkomen. Al Haar gedachten en al Haar 
energie waren hierop gericht. Toen in de laatste helft van Augustus de vertegenwoordigers van de 
kleinere Europeesche staten in Brussel bijeenkwamen, om een dringend beroep te doen op hun 
machtiger naburen, ten einde de vrede te bewaren, was dit in groote mate te danken aan de 
krachtige steun, die de Koningin op dit gebied zoo ten volle gaf aan den Koning der Belgen. 

Zelf tot het laatste oogenblik bood Hare Majesteit in Den Haag Haar goede diensten aan de 
toekomstige oorlogvoerende partijen, terwijl Koning Leopold, die met Haar samenwerkte, hetzelfde 
deed in Brussel. Gedurende de grimmige worsteling tusschen Finland en de Russische horden droeg 
de Koningin edelmoedig bij om de burgerbevolking in die dappere republiek te helpen. 



In November 1939 verzekerden Zij en Koning Leopold de oorlogvoerende partijen opnieuw van 
hun bereidheid om ze tot elkaar te brengen, als het mogelijk werd geoordeeld, dat twee bevriende 
vorsten nuttig konden zijn als tusschenpersonen. 

Dit alles en nog heel wat meer, dat het publiek nooit zal weten, werd door Hare Majesteit 
gedaan om van Haar land zoowel als van dat van anderen de ellende van een oorlog af te wenden. Zij 
verwerkte onvermoeid alle berichten, goed of kwaad, die op Haar eigen bevel Haar werden 
medegedeeld. Het maakte voor Haar geen verschil of het midden op den dag kwam of in de vroege 
morgenuren: het kon zijn, dat een snel besluit noodig was. Geen kans, die er bestond dat de 
voortdurende crisis zou beëindigd worden, liet Zij ongebruikt. De Koningin was onvermoeid. In alle 
weer bezocht en inspecteerde Zij leger- en vlootposten langs de grenzen en langs de kust. De eenige 
verademing en lichte plek in deze maanden van ingespannen arbeid, waren de korte uren, die Zij 
wijdde aan Haar kinderen en kleinkinderen. Iedereen die de eer had met Haar in aanraking te komen 
gedurende dien tijd, wist, dat als het ergste mocht gebeuren, de Koningin een groote bron van kracht 
voor Haar volk zou zijn en voor allen die Haar omringden; en toen werkelijk het ergste gebeurde, 
werden deze verwachtingen ten volle vervuld. 

Ten einde de toekomst van de dynastie veilig te stellen, die zoo noodig is in het algemeen 
belang van Nederland, werd besloten de Prinses en Haar kinderen over te brengen naar Engeland, 
waar Hun veiligheid kon worden verzekerd. De Koningin stond er op, dat de Prins Zijn vrouw zou 
vergezellen, maar Hij zou zoo gauw mogelijk naar Holland terugkeeren om zijn plichten weer op te 
nemen als adjudant van Hare Majesteit. Een eerste poging om de reis te maken, werd ondernomen 
op Vrijdagavond. Prinses Juliana en de kinderen zaten al in de auto, die Hen naar de kust zou voeren, 
toen een boodschap kwam, dat de reis onmogelijk was: parachutisten en landingstroepen waren 
weer in touw en schoten van achter heggen en dijken op iedereen, die ze in het oog kregen. 
Ofschoon een groot gedurende de dag vernietigd was, waren de overblijvenden nog te talrijk, dat de 
Prinses en Haar gezelschap veilig konden reizen. De volgende dag, nadat versche Duitsche troepen 
geland waren in de duinen, weiden en bosschen rondom Den Haag, achtte men de reis nog te 
onveilig. Op het laatst, na nog een dag en nacht in de kleine schuilplaats, was het land in die mate 
gezuiverd, dat een poging kon worden gedaan. Om een gepantserde auto als vervoermiddel te 
gebruiken, daarvan was geen sprake. Er was veel te weinig ruimte voor het Koninklijke gezelschap. 

Iemand kwam op het gelukkige denkbeeld een gepantserde auto te gebruiken, die aan de 
Nederlandsche Bank behoorde, die , ofschoon niet bomvrij, behoorlijk bescherming bood tegen 
kogels. Dertig mariniers begeleidden het gezelschap, zwaar gewapend met automatische geweren, ze 
verlieten Den Haag tegen acht uur op Zondagavond en reden met groote snelheid naar de haven van 
IJmuiden, waar de Engelsche torpedojager Codrington onder commando van Kapitein Creasy lag te 
wachten. Alles ging goed, totdat het gezelschap gereed stond aan boord van het oorlogsschip te gaan; 
toen verscheen opeens in het waarschuwende licht van de lange zomeravond een Duitsch vliegtuig in 
de lucht. De piloot had de torpedojager ontdekt en deed een duikaanval. Allen hielden de adem in. 
Zou hij de Koninklijke reizigers gaan beschieten? Hij scheerde over hen heen zonder te schieten en 
begon het oorlogsschip te bombardeeren. De eerst bom miste en weer steeg het vliegtuig op om de 
aanval te hernieuwen. Ditmaal werd een magnetische mijn uitgeworpen vlak voor het schip. In de 
nauwe haveningang zou dit schip daardoor belet zijn zee te kiezen, indien niet een wonder was 
gebeurd. De parachute die aan de mijn bevestigd was, weigerde en als gevolg, daarvan kwam de mijn 
met zulk een kracht op het wateroppervlak, dat hij dadelijk ontplofte. Behalve dat een man op de 
kade werd gewond, word voor zoover men kon nagaan geen verdere schade aangericht en Kapitein 
Creasy kon zee kiezen. Een begeleidend vaartuig werd kort daarop aangevallen door een groep 
Duitsche bommenwerpers, echter zonder succes. Hierna ging alles voorspoedig. De volgende morgen 
kwamen de Prinses en Haar kinderen, vergezeld door de Prins veilig in een Engelsche haven aan. De 
dynastie was veilig: de vreugde, die ieder vervulde, toen bekend werd, dat de Duitschers er niet in 
waren geslaagd deze leden van het Oranjehuis gevangen te nemen, was door het geheel land 
uitbundig. De jonge Prinses doorstond de reis heel goed, de oudste genoot er zelfs van. Prinses 
Juliana toonde groote kalmte en moed in deze uren van beproeving en Prins Bernard gaf blijken van 
groote tegenwoordigheid van geest. 



Terwijl de Prins bezig was zijn voorbereidselen te voltooien om naar Holland terug te keeren, 
werd in Londen het bericht ontvangen, dat de Koningin op weg was naar Londen. Pas toen de 
Koningin aangekomen was, vernamen wij de redenen, die Haar tot dit snelle besluit hadden 
bewogen. De militaire toestand in Holland was van kwaad tot erger, ondanks de dappere weerstand 
van de Hollandsche soldaten, bezield door de gedachte om hun land te verdedigen. Op 
Maandagmorgen de 13e Mei deelde opperbevelhebber de Koningin en Haar Regeering mede, dat hij 
niet langer de verantwoordelijkheid kon dragen voor hun veiligheid. De Duitschers dreigden 
Rotterdam te zullen bombardeeren (hetwelk zij in de namiddag van de volgende dag deden met het 
bekende vreeselijke resultaat) en de druk op de Hollandsche linies was zoodanig, dat het meer dan 
twijfelachtig was, of men ze langer kon houden. De Koningin besloot, dat Zij in geen geval aan de 
Duitschers de dienst zou bewijzen om zich gevangen te laten nemen. 

Nu Den Haag steeds gevaarlijker werd, vond men het beter naar de Zuidwestelijke hoek van het 
land te gaan, naar Zeeland. De reis over land was onmogelijk. Alle Hollandsche oorlogsschepen waren 
in een hevige strijd gewikkeld met de vijand; dus werd een Engelsch oorlogsschip ter beschikking 
gesteld van de Koningin. Het was een mooie dag en als het schip niet voortdurend in een zig-zag-
koers had moeten varen met het oog opeen mogelijke duikbootaanval, zou het zelfs een 
voorspoedige reis zijn geweest. Van tijd tot tijd kwamen Duitsche vliegtuigen in het zicht, die evenwel 
geen aanvallen deden. Maar plotseling werd een verontrustend bericht naar het oorlogsschip 
doorgegeven. De kleine Zeeuwsche haven van Breskens, waar Hare Majesteit aan land zou gaan, was 
hevig uit de lucht gebombardeerd. Of de vijand de lucht gekregen had van het vertrek der Koningin 
en van de plaats Harer bestemming, zal waarschijnlijk altijd wel een geheim blijven. Het feit blijft, dat 
tot op dat oogenblik Breskens nog onaangeroerd was gebleven. Er lag geen stad van eenige 
beteekenis in de buurt, noch eenig militair object. De conclusie schijnt gerechtigd, dat het een val was 
door de Duitschers opgezet. De vijand hoopte in Breskens zijn prooi te grijpen, die hem in Den Haag 
was ontsnapt. 

Hare Majesteit besloot den vijand niet in de kaart te spelen; nauwelijks was het draadlooze 
bericht binnengekomen, of het kloksignaal weerklonk op het oorlogsschip, ten teeken, dat het schip 
van koers moest veranderen en nu westwaarts moest stevenen in de richting van de Engelsche kust. 
De lage duinen van de Zeeuwsche kust verdwenen langzaam aan de horizon en toen de late 
namiddagschaduwen zich neigden, kwam de kust van Engeland in zicht. De torpedojager stevende op 
een Engelsche zeehaven aan met de Koningin en Haar gevolg aan boord, nu volkomen veilig. Het is 
hier de plaats, om met eere melding te maken van de belangrijke rol, die de Engelsche Koninklijke 
Marine gespeeld heeft om de behouden aankomst van Hare Majesteit te verzekeren. Iedere 
Hollander kan niet anders dan met groote dankbaarheid vervuld zijn jegens de officieren en 
manschappen, die, toen al onze oorlogsschepen in hevige strijd met de vijand gewikkeld waren, zorg 
droegen voor de veiligheid van de dynastie van Oranje-Nassau. Zij verijdelden Hitler's vaste 
voornemen en zijn wanhopige pogingen om de Koninklijke Familie door middel van parachutisten 
gevangen te nemen of ze met mitrailleurvuur te dooden, in alle plaatsen, waar ze verblijf hielden. Let 
op de treffende tegenstelling: eenerzijds krachtige pogingen om twee vrouwen van koninklijke 
bloede, twee kleine prinsesjes en hun vader te achtervolgen, anderzijds een aantal Engelsche 
matrozen, die met gevaar voor hun leven alles deden om een dynastie te redden, die de belichaming 
is van alles wat onze beschaving eert. 

Toen de Koningin eenmaal in Engeland was aangekomen, gaf Hare Majesteit in het openbaar 
uiting aan Haar gevoelens van groote waardeering en dankbaarheid. De aankomst van Koningin 
Wilhelmina onder de wijde overkapping van het Murkey-Liverpool Street Station was een tooneel, 
dat ieder, die het heeft bijgewoond nooit zal vergeten. Terwijl de trein langzaam tot staan kwam, 
sprongen een aantal grimmig uitziende soldaten in Hollandsche uniform op het perron. Ze waren nog 
in volle oorlogsuitrusting met geweren, handgranaten, automatische pistolen en de gedeukte 
helmen, die ze droegen, toen ze order kregen het strijdtooneel te verlaten, teneinde hun Koningin te 
begeleiden. Ze vormde een scherp contrast met de honderden vreedzame toeschouwers. Een politie-
cordon hield de menigte op een afstand, toen Koning George naar voren trad om de Koningin te 
verwelkomen en Haar gastvrijheid aan te bieden. Toen de beide Souvereinen elkaar groetten, kon 



men duidelijk zien, dat Zij in dit historisch moment niet alleen vorsten, maar ook gewone 
menschelijke wezens waren, die ten volle het tragische van dit uur doorleefden. Hier was een 
Koningin, die in de loop van een lange regeering zulk een goede bestuurster van Haar land was 
geweest, dat Zij de diepe, innige eerbied van twee generaties had gewonnen. Nu was Zij uit Haar 
Koninkrijk verdreven door wreede daad van agressie van de zijde van een natie, waarmee Zij in 
familiebetrekking stond, die Ze nooit eenig kwaad had gedaan. 

Zij had er altijd naar gestreefd om de goede zijde van de Duitschers te zien en te erkennen en 
steeds den goede verstandhouding aan te kweken. In Haar 60 ste jaar had het lot beslist, dat het alles 
tevergeefs zou zijn geweest. Vermoeid en geschokt door wat gebeurd was, aangegrepen door alles 
wat zij de laatste vier dagen had doorgemaakt, stond Zij daar nog onversaagd en vol energie, 
ofschoon voorloopig een ballinge in een vreemd land. Ieder, die er bij tegenwoordig was, besefte, wat 
de episode voor Haar beteekende. De menigte juichte Haar toe, maar in die toejuichingen klonk een 
toon niet alleen medelijden en sympathie, maar ook van bewondering voor een hoogstaande vrouw, 
wier moed, zoo bitter op de proef gesteld, toch zoo duidelijk ongebroken bleef. Hier was een 
Koningin, die, zooals door iedereen, die Haar zag, gevoeld werd, de banier ophief, door Haar 
voorvaderen Willem de Zwijger en Stadhouder Koning Willem III geplant. 

Nadat Koningin Elisabeth Haar Koninklijke bezoekster had begroet bij Haar aankomst op 
Buckingham Palace, trok de Koningin zich terug in Haar appartementen, die te Harer beschikking 
waren gesteld, dadelijk onvermoeibaar beginnend aan Haar taak. Hoe zou de verdediging verder 
worden gevoerd? Welke hulp kon van de Gealliëerden worden verwacht? Was er contact gezocht met 
Frankrijk evenals met Engeland? Hoe zou men de toestand duidelijk maken aan Het volk van 
Nederland en aan de wereld? Deze en vele andere waren de vraagstukken, die onmiddellijk 
behandeling eischten. Meer dan één belangrijke beslissing werd genomen en uitgevoerd. Pas te 
middernacht van die veelbewogen tragische dag trok de Koningin zich ten slotte terug om te rusten. 

De volgende dag werd een Koninklijke proclamatie uitgevaardigd door Hare Majesteit aan Haar  
volk. Daar op dat moment de directe verbinding per telefoon met Holland was verbroken, maar het 
nog mogelijk bleek met Den Haag te spreken via New-York, gebeurde het, dat de proclamatie van 
Koningin Wilhelmina aan Haar onderdanen werd doorgezonden vanuit de Vereenigde Staten. Deze 
proclamatie was een van de twee stukken door de Koningin uitgegeven gedurende Haar eerste dag in 
Londen, die aan de vergetelheid konden worden ontrukt. Het tweede was de verklaring, die de 
Koningin een paar dagen later voor publicatie beschikbaar stelde. In Haar proclamatie spoorde de 
Koningin Haar volk aan de moed niet te verliezen en zich te herinneren, dat wij ook in het verleden 
zware beproevingen hadden doorstaan, waaruit het land altijd weer triomfantelijk was herrezen. In 
het artikel, dat voor publicatie bestemd was, maakte Koningin Wilhelmina aan de geheele wereld de 
beweegredenen bekend, die Haar deden besluiten het land te verlaten. Elk commentaar op deze 
documenten zou de waarde ervan verminderen in plaats van verhoogen, daarom worden zij hier 
volledig geciteerd. 

 
P R O C L A M A T I E 

 
door de Koningin van Nederland aan Haar volk 

gedateerd Londen 13 Mei 1940 
 
Toen het absoluut onmogelijk werd, dat Wij en Onze Ministers het staatsgezag in de Nederlanden vrij 
konden uitoefenen, zagen Wij Ons voor de harde noodzakelijkheid geplaatst te besluiten de zetel der 
Regering naar het buitenland te verplaatsen, voor zoolang als noodzakelijk zou blijken, met de 
bedoeling onmiddellijk naar Nederland terug te keeren, zoodra dit enigszins mogelijk is. 

De Regeering is op het oogenblik in Engeland. Als regeering wenscht zij niet te capituleeren. 
Den Nederlandsche gebieden in Oost- en West-Indië blijven daarbij in Hollandsche handen en blijven 
een soevereine staat, die zal voortgaan haar stem te verheffen en haar positie te verzekeren, vooral in 
de gezamelijke beraadslagingen met haar bondgenooten, ten volle erkend als lid van de 
statengemeenschap. 



De militaire autoriteiten en in de hoogste instantie de Opperbevelhebber van Land- en 
Zeemacht, zullen van nu aan beoordeelen, welke maatregelen er noodig en gerechtvaardigd zijn 
vanuit militair standpunt bezien. 

Waar de indringer de macht in handen heeft, moeten de plaatselijke besturen voortgaan met 
het nemen van die maatregelen, die nuttig kunnen zijn in het belang van de bevolking. Ze behooren 
in de eerste plaats bij te dragen tot de handhaving van recht en orde. 

Ons hart gaat uit tot Onze landgenooten, die in hun land moeilijke tijden zullen moeten 
doormaken. Maar de tijd zal komen, dat Nederland met Gods hulp zijn grondgebied in Europa zal 
herwinnen. Denkt aan de rampen, die ons in vorige eeuwen troffen en waaruit Nederland telkens 
weer herrees. Zoo zal het ook ditmaal zijn. Laat niemand wanhopen. Dat ieder het uiterste doe in het 
welbegrepen belang van het land. Wij zullen het Onze doen. 

Leve het Vaderland! 
 
In deze bewoordingen nam Koningin Wilhelmina voor onbekend langen tijd afscheid van Haar 

volk. Toen Zij zich richtte tot de geheele wereld om de redenen duidelijk te maken, dat Haar noopten 
Holland te verlaten, was dit Haar boodschap: 

 
“In dit hoogst ernstige moment in de geschiedenis der menschheid is een zwarte, zwijgende 

macht neergedaald op een gedeelte van deze aarde. 
Boven het vrije Holland zijn de lichten gedoofd, het raderwerk der industrie en de ploegen op 

het veld, die alleen werkten voor het geluk van een vredelievend volk, zijn plotseling tot stilstand 
gebracht en in dienst gesteld van een dood en verderf aanbrengenden veroveraar; de stem der 
vrijheid, de liefde, der verdraagzaamheid, en religie is tot zwijgen gebracht. 

Waar nog geen twee weken geleden een vrij volk van mannen en vrouwen leefde, opgegroeid 
bij de geliefkoosde tradities van christelijke beschaving, een volk, dat zelf de historische bron is 
geweest van vele waarden en idealen, geëerd door alle menschen van goeden wille, daar heerscht nu 
verlatenheid en een stilte als des doods, slechts onderbroken door bittere klachten van diegenen, die 
de uitroeiing van hun dierbaren en het vertrappen van hun rechten en vrijheden hebben overleefd. 

Slechts één hoop blijft nog leven te midden van de rookende puinhoopen, de hoop en het 
vertrouwen van een godvreezend volk, die door geen macht ter wereld, hoe boos ook, kunnen 
worden uitgebluscht – geloof in de allesoverwinnende macht der Goddelijke Gerechtigheid, een 
geloof, gesterkt door de fiere herinnering aan vroegere gerichten Gods, manmoedig gedragen en in 
het eind glorierijk doorstaan, een geloof, dat verankerd ligt in de vaste overtuiging, dat het onrecht, 
dat het volk van Holland moet lijden, niet zal voortduren. 

Maar terwijl het ongelukkige volk van Nederland nog vasthoud aan zijn vast vertrouwen op een 
uiteindelijke en zekere bevrijding, is het toch een vertrouwen, dat het moeilijkst is te kweeken en in 
leven te houden. Want hunner is slechts een zwijgende hoop en een zwijgend vertrouwen. Niet voor 
hen de verlichting van een geloof, dat zich vrij uiten mag, niet voor hen de zielssterkende troost, 
gedeeld en uitgesproken in vrije gemeenschapszin. 

Onderdrukt, bedreigd aan alle kanten, bespied door een macht, die probeert alle hoop uit de 
menschelijke ziel weg te vagen, kunnen zij alleen in stilte bidden uit de grond van hun beklemd 
gemoed. Hun stem, die de eeuwen door het Evangelie van Christus heeft helpen verspreiden, de 
stem van vrijheid, verdraagzaamheid, ondernemingsgeest en denken, van menschwaardigheid en van 
alles, wat de mensch op aarde zijn bestaan waardig maakt, is tot zwijgen gebracht. 

Zoo was het vier eenwen geleden, toen de godsdienstvrijheid in het geding was; de wereld 
weet, hoe het Hollandsche volk toen zijn stem terugkreeg. Zoo zal het ook nu weer zijn. Maar tot aan 
de Jubelate van de nieuwe dageraad, wordt hun ook deze laatste bitterheid niet gespaard, dat ze hun 
sprankje hoop levend moeten houden in de doodelijke stilte van de nacht, waarin geen enkele stem 
en geen enkele lichtstraal doordringt. 

Omdat de stem van Holland niet kan of mag gesmoord worden in deze dagen van vreeselijke 
beproeving voor Mijn volk, heb Ik het gewichtige besluit genomen om het symbool van Mijn volk, 



zooals dat belichaamd is in Mijn persoon en Mijn regeering, over te brengen naar een plaats, waar 
het kan voortgaan een levende en sprekende kracht te zijn. 

In onze tijden van universeel lijden wil Ik niet spreken van de pijnlijke onderzoekingen des 
harten, die Mij het nemen van dit besluit hebben gekost. Ruim een jaar geleden werd Ik tot in het 
diepst van Mijn ziel geroerd door de edelmoedige toewijding en hartelijke toegenegenheid van Mijn 
volk, bij de viering van het jubileum van een Koningin en Vrouw, die gedurende veertig jaar getracht 
heeft Haar land te dienen en nog tracht te dienen tot Haar laatste ademtocht. 

Ik wil alleen spreken over de overwegingen, die Mij ten slotte deden besluiten te doen, zooals 
Ik gedaan heb. Want dit waren koele en gewichtige overwegingen, die strijd voerden tegen het 
natuurlijk gevoel, dat Mij en Mijn familie drong te blijven en mee te lijden hetgeen Mijn arm volk 
moest doorstaan. 

Plannen, die reeds den eersten dag van zijn roekeloozen aanval op den indringer werden 
gevonden, bevestigd door de actie van de luchtmacht, maakten het al spoedig duidelijk, dat zijn 
eerste doel was de Koninklijke Familie en de Regeering gevangen te nemen, en aldus het land met 
lamheid te slaan door het te berooven van alle leiding en wettig aangestelde macht. 

Toen spoedig hierna de waarschijnlijkheid onder het oog moest worden gezien, dat de 
verraderlijke methoden, die de vijand gebruikte, zouden slagen en dat eindelijk de dappere 
weerstand van de Hollandsche krijgsmacht zou worden ondermijnd, kon een besluit niet langer 
worden uitgesteld. 

Indien Regeeringspersonen zich laten leiden door een impulsief gevoel, zouden zij spoedig de 
stem van Holland, juist het symbool van Holland, van de aarde doen verdwijnen. En dat hiervoor 
groot gevaar bestaat, zullen allen die, met Ons, zulke dagen hebben doorgemaakt, toegeven: dagen, 
waarin het niet ging om het persoonlijk belang van leven en vrijheid, maar om het belang van volk en 
vaderland. 

Er zou slechts een flauwe herinnering zijn overgebleven aan ons volksbestaan, die bij de 
wereldschokkende gebeurtenissen spoedig zou zijn vervaagd, waar, wat men zich gisteren 
herinnerde, spoedig weer vergeten is. 

Ononderbroken somber zwijgen zou geheerscht hebben over dat eens zoo gelukkige land, 
waarvan de bevolking niet eens de hoopgevende gedachte zou mogen koesteren, van een Koningin 
en Regeering, die streden voor hun uiteindelijke bevrijding waar vechten nog mogelijk was. 

Maar er was meer: het eigenlijke Holland mocht misschien voorloopig voor ons verloren zijn 
maar, toen deze harde beslissing moest genomen worden, was er in het Zuiden nog een provincie, die 
hoop gaf, het nog een poos te zullen houden. 

Mijn vloot met haar trotsche tradities, bleef intact, gereed zich in den strijd te mengen, waar 
dit noodig was en, het belangrijkste van alles, een Rijk verdeeld over de oppervlakte van de wereldbol 
en dat 65 millioen zielen telde, bleef vrij en wezenlijk deel van dat volk van vrije mannen, dat nooit 
van de aarde zal verdwijnen. 

Moesten wij nu dit alles rond laten zwalken op een woest kokende  zee, zonder leiderschap of 
gezag? Plicht, verantwoordelijkheid en verziende staatkunde beslisten anders. 

De stem en het symbool van Holland moesten in leven gehouden worden als een inspiratie en 
een vereenigingspunt voor ons leger, onze vloot en onze talrijke onderdanen, ja, voor Hollandsche 
mannen en vrouwen over de geheele wereld, die alles wilden geven voor de herrijzing van het zoo 
dierbare Moederland. 

De banier moest hoog worden gehouden, ongezien en toch altijd aanwezig voor diegenen, die 
hun stem hebben verloren, maar niet hun hoop noch hun verwachtingen voor de toekomst. 

In naam van Holland moest gesproken worden tot de geheele wereld , niet over het goed recht 
van zijn zaak, die geen verdediging van noode heeft in de oogen van alle rechtschapen menschen, 
noch over de onuitsprekelijke gruwelen of schandelijke streken, die toegepast zijn op ons dapper 
leger en onschuldige bevolking, maar over de waarden, de idealen, de christelijke beschaving, die 
Holland aan de zijde van zijn bondgenooten helpt te verdedigen tegen de woeste aanvallen van 
barbarisme. 



Wij moesten trouw blijven aan het motto van het Huis van Oranje aan Holland en aan het 
overgroote deel van de wereld, dat strijdt voor hetgeen oneindig kostbaarder is dan het leven: Je 
maintendrai, Ik zal handhaven!” 

______________ 
Deze woorden spreken voor zichzelf. Het zou moeilijk zijn om duidelijker en overtuigender uit 

te drukken, waarom de weg, die de Koningin had ingeslagen, de eenige bestaanbare was in verband 
met de hoogere en blijvende belangen van het land. Zij hebben beteekenis voor alle tijden. Daarom 
hebben we ze hier weergegeven. 

Toen de Koningin in Londen aankwam, waren de eenige leden van het Kabinet, die 
tegenwoordig waren, de Ministers van Buitenlandsche Zaken en van Koloniën, die naar Engeland 
uitgeweken waren op dezelfde dag, dat de invasie begon. De volgende dag bracht de aankomst van 
hun collega's, die nog in Den Haag waren gebleven, ondanks de pogingen der Duitschers om ze 
gevangen te nemen en naar Berlijn te zenden. Nu de oorlog dag en nacht woedde, hadden ze weinig 
rust, maar hun geestkracht bleef ongebroken. Op Maandagavond werden ook zij voor de moeilijke 
vraag geplaatst, of zij zich zouden laten gevangen nemen of dat zij het land zouden verlaten. Want dit 
was het alternatief, er was geen vooruitzicht, dat zij langer nuttig zouden kunnen zijn, wanneer 
eenmaal de Duitschers Holland in hun greep zouden hebben. Ze zouden óf de positie moeten 
innemen van een Schussnig, óf de Duitschers zouden misschien getracht hebben ze te gebruiken, om 
aan hun bezetting nog een schijn van wettigheid te geven. 

Op zulke ernstige momenten heeft het gevoel soms neiging om over het verstand te 
heerschen. En toch, de belangen, die op het spel stonden, waren niet die van enkele personen, noch 
zelfs van leden der Regeering, maar die van het geheele volk en daarom was het gebiedend 
noodzakelijk, dat het verstand de doorslag zou geven. De Hollandsche Ministers beseften volle deze 
wreede noodzakelijkheid. Niemand van hen, die achtergebleven waren in Den Haag, kon zijn vrouw of 
kinderen meenemen. In het gewoel van de straatgevechten konden de meesten van hen zelfs niet 
persoonlijk afscheid nemen van hun dierbaren, toch gingen zij. Een laatste korte samenkomst op 
Hollands grondgebied had plaats in een fort nabij Hoek van Holland. Nog een laatste bespreking per 
telefoon met den opperbevelhebber en zij begaven zich op weg. Ook voor hen werd een Engelsche 
torpedojager beschikbaar gesteld om hen naar Engeland te brengen, waar ze zich met hun Koningin 
zouden vereenigen. 

Vele pogingen werden 's avonds gedaan door de luchtmacht om het schip te bombardeeren en 
te doen zinken; onder dekking van de duitsternis bleken ook deze laatste pogingen vruchteloos te 
zijn. Een ander schip, dat verscheidene leden van het diplomatieke corps uit Den Haag vervoerde, 
ontsnapte zelfs ternauwernood. Maar in de vroege morgenuren van de 14 de Mei kwamen allen 
behouden in Engeland aan. 

Gedurende de weinige dagen, dat al de leden van de Koninklijke Familie, zoowel als het Kabinet 
te Londen bleven, had een korte plechtigheid plaats op de 31ste Mei: het negen maanden oude 
Prinsesjes Irene, wier doop meer dan eens uitgesteld was ten gevolge van de internationale toestand, 
werd in de kapel van Buckingham Palace gedoopt. Koningin Elisabeth stond als peet-tante van de 
baby, haar peet-ooms waren de hoogste vertegenwoordigers van het Nederlandsche leger, de vloot 
en van het Ned. Indische leger. Het tragische van deze doopsbediening in ballingschap, werd nog 
verhoogd door haar eenvoud: geen wapperende vlaggen, geen juichende menigte, noch gala-
uniformen. Niet meer dan dertig personen woonden de dienst bij, die gedeeltelijk in het Engelsch 
werd gehouden, met een korte toespraak van den dominé van de Hollandsche Gereformeerde Kerk 
te Londen. 

Na den dood van Lord Tweedsmiur – de begaafde Gouverneur-Generaal van het Dominion 
Canada – werd de Graaf van Atlone benoemd tot zijn opvolger. Prinses Alice, Gravin van Althlone, een 
volle nicht van Koningin Wilhelmina, had Prinses Juliana uitgenodigd bij haar te komen in Ottowa, 
waar de twee kleine meisjes in vrede zouden kunnen leven, ver van de onrust in Europa en niet 
gestoord door een herhaling van de kwellende ervaringen; die zij hadden meegemaakt. Het 
vriendelijke aanbod werd dankbaar aanvaard. Een Hollandsche kruiser bracht de Prinses en Haar 
gezelschap naar de Candeesche stranden, waar hun een hartelijk welkom werd bereid. 



In al hun tegenslagen waren Nederlanders gelukkiger dan hun Zuidelijke naburen, de Belgen, 
wier Koning nu gevangene is in handen van den vijand, terwijl Koningin Wilhelmina nog altijd in staat 
is alle beslissingen te nemen, ten einde te werken aan de uiteindelijke bevrijding van Haar land, als 
een onafhankelijk Koninkrijk. 

De Belgische Regeering, zoowel als de drie moederlooze koningskinderen werden van België 
naar Frankrijk gedreven, van Frankrijk naar Spanje en van Spanje naar Portugal. De Hollands 
Regeering daarentegen was dadelijk in staat in Londen aan het werk te gaan, ten einde de worsteling 
voort te zetten, om te verzekeren het beheer over het Hollandsche grondgebied over zee en de 
Hollandsche belangen in het buitenland veilig te stellen. 

Hierbij ontvingen ze bijstand van talrijke Hollandsche burgers die op alle mogelijke manieren en 
in vele gevallen met groot levensgevaar en persoonlijke opofferingen, er in geslaagd waren de weg 
naar Londen te vinden; sommigen kwamen in visschersscheepjes, anderen in open booten, nog 
anderen, na ongelooflijke omzwervingen door België en Frankrijk, waar de oorlog vreeselijk woedde 
en scharen van vluchtelingen de wegen versperden. 

De dienstaanbiedingen, die de Regeering ontving, waren veel talrijker dan zij kon aannemen, 
maar de allerbelangrijkste zaken van Staat konden worden uitgevoerd; en ondanks de Duitsche 
woede was de deur, die naar een schoonere toekomst leidde, nog niet gesloten. 

 
 

D E   T O E K O M S T . 
 
Eenige tijd geleden was de Hollandsche Regeering tot de conclusie gekomen, dat een 

Europeesche oorlog, indien al niet zeker, dan toch uiterst waarschijnlijk was. Vandaar de versterking 
van 's Lands defensie, vandaar ook de veelzijdige voorbereidingen op economisch gebied, Als de 
oorlog uitbrak, was Nederland begiftigd met een volledig wetgevend en besturend apparaat om de 
storm te kunnen doorstaan. De Regeering had uitgestrekte bevoegdheid gekregen en de voorraden 
van alle belangrijke levensbehoeften waren zoo, dat er bijna geen gebrek kon ontstaan in geval het 
land voor langen tijd van de overzeesche markten was afgesneden. 

De economische blokkade van Duitschland door de Gealliëerden ingezet, zoodra de oorlog 
begon, maakte het noodig voor Holland, om met Frankrijk en Engeland te onderhandelen, ten einde 
de voorraden van het land op een behoorlijk peil te houden. Om verschillende redenen, die nu niet 
meer dan historisch belang zijn, waren deze onderhandelingen zeer moeilijk, maar het kwam ten 
slotte tot een regeling, waarmede ook Duitschland genoegen nam, hoe critisch dat land ook altijd 
toezag op de neutraliteitspolitiek, die door Nederland werd gevolgd. Als gevolg scheen het 
economische leven van Holland, ofschoon zwaar getroffen, door de oorlog met zijn verwoestend 
effect op de algemeene welvaart, verzekerd te zijn van wat, alle omstandigheden bij elkaar genomen, 
genoemd kan worden een redelijke basis. Er was genoeg voor iedereen; de industrie kon doorgaan, al 
was het dan ook op een enigszins beperkte schaal. De noodzakelijkheid tot rantsoeneering was 
gering, minder dan in eenig land der oorlogvoerende partijen en de rantsoenen, die toegestaan 
werden, waren ruim. Holland was nog het land van overvloed, wat het altijd geweest is. 

Nauwelijks hadden de Duitschers ons land bezet, toen als door magische kracht deze gelukkige 
stand van zaken veranderde. De Hollanders werden gedwongen Duitsch geld aan te nemen tegen een 
vastgestelde koers, en op deze onzekere basis –  want, daar de Duitsche rijksmark niet vrij ingewisseld 
kon worden tegen andere munteenheden, is het moeilijk haar waarde vast te stellen –  was Holland 
in weinige dagen een leeg land geworden. Alle mogelijke levensbehoeften werden onmiddellijk aan 
rantsoeneering onderworpen. Petroleum en fietsbanden werden zeer schaarsch. Maar ook koffie en 
thee, dat gewoonlijk ingevoerd werd in Holland uit zijn overzeesche bezittingen en dat de Hollanders 
gewoon zijn in groote hoeveelheden te gebruiken. Hetzelfde gebeurde met schoenen en textielwaren 
met inbegrip van confectie, waaraan Duitschland groot gebrek had. Al spoedig werd het brood 
gerantsoeneerd. Deze snelle overgang naar armoede in een land, dat altijd in goede doen was 
geweest, en waar de levensstandaard hoog was geweest, moet de bevolking wel pijnlijk hebben 
getroffen, die juist al de ellende van de oorlog had meegemaakt, en ook wel de geestdrift hebben 



getemperd van diegenen, die onder de indruk waren gekomen van de nazi-successen. Per radio 
werden aanwijzingen gegeven, hoe men door gebruikte thee bladeren te drogen en er wat versche bij 
te doen, het zeer kleine maandelijks rantsoen nog wat kon verlengen. Deze zelfde methode werd ook 
aanbevolen voor koffie. Misschien was de eenige bloeiende industrie die van klompen, een artikel, 
dat tot nog toe alleen gebruikt werd door boeren en tuinlieden. Nu het leer schaarsch werd, kwam er 
weer vraag naar. 

De Duitschers begonnen dadelijk om het Hollandsche volk volkomen van de buitenwereld af te 
sluiten. Niemand mocht het land verlaten zonder de toestemming van de nu almachtige Duitsche 
politie. Luisteren naar vreemde radio-uitzendingen was streng verboden. De pers werd streng 
gecensureerd en de radio-uitzendingen werden aan strenge controle onderworpen. Dit deed zich 
vooral gevoelen in de nieuwsbulletins, die voor het grootste gedeelte afgezaagde reproducties waren, 
van wat het Duitsche Ministerie voor Propaganda geschikt achtte, om aan haar eigen volk mede te 
deelen. Tegelijkertijd werden in de radio-programma's verschillende nummers ingevoerd, die er op 
berekend waren de Hollandsche geestesrichting te beïnvloeden. Engeland wordt daarbij altijd 
voorgesteld als de belichaming van de erfzonde, het land, waaraan alle misdaden, de oorlog 
ingegrepen, kunnen worden toegedicht en waartegen Duitschland een kruistocht onderneemt. Het 
resultaat van deze campagne tegen de vrije Hollandsche gedachte schijnt twijfelachtig. Het 
Nederlandsche volk is sinds eeuwen gewoon geweest zelf te denken, de pers was altijd vrij en de 
Hollanders hebben als zeevarende natie wel eenige kennis opgedaan van de hen omringende wereld 
en daardoor een zekere mate van scherpzinnigheid verkregen, die niet door propaganda kan worden 
verzwakt. De Hollanders zijn in tegenstelling met de Duitschers meer individualistisch aangelegd, de 
geest van saamhoorigheid, zoo karakteristiek voor het Teutoonsche ras, is hun vreemd. Weinigen, 
misschien niemand, hebben vergeten, dat de Duitsche invasie, waarvan wij weten, dat zij in landen, 
waar de vrije gedachte en het vrije woord heerschen en ook vooral door de Heilige Stoel, is 
veroordeeld, de oorzaak is van al hun lijden. Bovendien weten zij maar al te goed, hoe de Duitsche 
propaganda werkt, om er niet voor op hun hoede te zijn. Desondanks is ook in dit opzicht hun 
toestand droevig. Terwijl ze weten, dat, wat in hun eigen taal, volgens Duitsche voorschrift, per radio 
wordt omgeroepen en wat de Duitsche censuur in hun eigen bladen laat drukken, vaak zeer ver van 
de waarheid af is, wordt het aan hen over gelaten te gissen wat nu eigenlijk de werkelijkheid is. Deze 
natie, eeuwen lang gewoon vrij en frank de wereld in te zien en een eigen opinie te hebben, op grond 
van hetgeen zij zelf hadden waargenomen, ziet zich plotseling in een toestand gebracht, waar hun 
voorgeschreven wordt wat zij hebben te denken en gelooven –  een stand van zaken, zoo geheel 
verschillend van de Hollandsche gewoonte en het volkskarakter, dat het resultaat noodwendig is een 
naargeestig scepticisme en gestadige onrust. 

Toen Holland eenmaal bezet was, benoemde de Duitsche Führer, Herr Seyss-Inquart, een 
Oostenrijksche politicus, wiens aandeel in de ondergang van Dr. Schussnigg nog niet vergeten is, tot 
Rijkscommissaris voor Nederland. Zijn eerst daad was een grove fout, een aanranding van alles wat 
heilig is voor het Hollandsche vaderlandsche gevoel. Het dacht hem goed zijn ambt te aanvaarden in 
de oude Ridderzaal, het oudste gebouw van Den Haag, dateerende uit een ver verleden van het begin 
der Middeleeuwen, toen de Graven van Holland hier het bewind voerden. Dit eerbiedwaardige 
gebouw, waarvan de gewijde muren getuigen zijn geweest van zoo menig historisch tooneel in de 
roemrijke geschiedenis van Holland, was de plaats, waar eenmaal per jaar de Koningin de zittingen 
opende van de Staten-Generaal. Nu riep een afgezant van Hollands veroveraar een aantal 
Hollandsche ambtenaren bijeen, tegelijk met een menigte Nazi-autoriteiten, burgerlijk en militair, ten 
einde hen te verzekeren van de vaderlijke belangstelling, die hij verklaarde te hebben voor het veilig 
stellen van 's lands welvaart. “De Nederlanders zullen,” zo zeide hij, “door het aanbieden van alle 
mogelijke samenwerking hun land en vrijheid voor de toekomst verzekeren.” Het woord vrijheid in de 
mond van Herr Hitler's gemachtigde schijnt bijna godslastering en het was merkwaardig, om geen 
krasser woord te gebruiken, dat hij de term samenwerking uitlegde als het ondergeschikt maken van 
alle Hollandsche belangen aan de strijd om de vitale belangen van Duitschland. Ook werden 
redevoeringen gehouden door kruiperige handlangers – in die zaal, waar een fier volk gewoon was 
zijn vrije stem te verheffen – die de goede bedoelingen van den Führer met Holland nog eens 



onderstreepten, en dat land, waarvan het geluk, zooals zij zeiden, nu vast stond, verzekerden van de 
bescherming van de Duitsche weermacht, daarom zoo nodig, omdat de Hollands regeering ingewijd 
was in de duistere bedoelingen van het Engelsche bedrog. Men kan alleen diepe afkeer gevoelen, 
wanneer men naar zulke dissonanten luister. 

Alle elementen van hun nationaal leven, die de Hollanders voor zich hadden verworven en die 
ze met angstvallige waakzaamheid hadden bewaard, en waaraan ze nog steeds gehecht waren, 
werden hier voorgesteld als nog steeds aanwezig te zijn, terwijl in werkelijkheid alles wat een volk tot 
een vrije natie maakt, van hen was weggenomen. Waarschijnlijk om het geluk van Holland op 
Duitsche manier te verzekeren, werd Duitsche muziek gespeeld als slot van deze walgelijke 
vertooning. 

Het werd al spoedig duidelijk, wat Herr Seyss -Inquart's mooie frasen beteekenden. De 
grondwet van Holland werd opzij gezet, parlementaire instellingen werden voor onbepaalde lange 
tijd geschorst. In plaats van vrije wetsbepalingen, gemaakt door en met toestemming van het volk, 
werden beslissingen genomen door den Rijkscommissaris of door zijn politie. De Hollanders hadden 
maar te gehoorzamen en zich gelukkig te gevoelen onder zulk een vaderlijk en zorgvol bestuur. Een 
van de oudste zichzelf regeerende volken van de wereld zag zich plotseling behandeld als of het een 
gezin was van acht miljoen minderjarigen, die nog niet in staat zijn op zich zelf te passen. Vernedering 
en weerzin moet het hart van iederen Hollander vervullen. 

Vrees voor aanhankelijkheid aan het Huis van Oranje, gepaard aan een geest van 
onderdrukking, zoo karakteristiek voor vele Duitschers in hun behandeling van volken, die zij onder 
hun macht hebben gekregen, bracht hen er toe een grove fout te begaan n.l. het verbieden van elke 
demonstratie van sympathie met het regeerend vorstenhuis. Met echte Duitsche volledigheid werd 
dit verbod tot in alle kleinigheden uitgewerkt. Op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis mag 
de nationale vlag niet worden uitgestoken en niemand mag een of ander nationaal embleem dragen, 
zelfs geen oranje-kleurige bloem of – zooals in een afkondiging van Seyss-Inquart letterlijk staat – een 
vergeet-mij-nietje of een witte anjer, zooals dikwijls gedragen werd door Prins Bernard. Zoodanig is 
de kleingeestigheid van de z.g. beheerschers van Europa. Laat ze die kleingeestigheid maar goed laten 
blijken, het kan alleen hun belangen schaden. 

Ondanks hun opgedrongen regeering schijnen de Duitschers toch te voelen, dat een volk zooals 
de Hollanders met eenige consideratie moet worden behandeld, zullen botsingen worden vermeden. 
Dienovereenkomstig passen zij de politiek toe van de ijzeren hand in de fluweelen handschoen. Als 
een daad van grootmoedigheid tegenover het volk, welks eenige misdaad het was, dat zij hun 
vrijheden tegen agressie hebben verdedigd, stond Herr Hitler aan alle Hollandsche krijgsgevangenen 
toe, dat zij ontslagen werden en naar huis mochten terugkeeren. Een schijn van normale 
omstandigheden werd geschapen door maatregelen als de heropening van musea en schouwburgen; 
maar door alles heen klonk de schelle dissonant van een regiem van onderdrukking. De manier, 
waarop met het werkloozenvraagstuk werd omgesprongen, is hiervan een typisch staaltje. Extra 
werkkrachten moesten worden aangenomen of in dienst gehouden, of ze noodig waren of niet, 
terwijl duizenden geleidelijk weg in Duitschland te werk werden gesteld. Opbouw in de verwoeste 
streken, vooral in Rotterdam, wordt ter hand genomen, ten einde zooveel mogelijk alles op te ruimen 
wat kon getuigen van Duitschlands bruut geweld. Herr Seyss-Inquart, die geen gelegenheid laat 
voorbijgaan, om zich aangenaam te maken door Hollanders te herinneren aan hun germaansche 
afkomst, heeft een inspectie-reis gemaakt door het land, dat hij regeert, niet zooals het wenscht 
geregeerd te worden, maar zooals hij het noodig oordeelt. Duitschland probeert blijkbaar een zekere 
mate van goede gezindheid te kweeken van de kant van zijn slachtoffers; maar zijn kansen op succes 
schijnen gering. Zelfs al regeert het inderdaad niet hard, het heeft te veel weggenomen van hetgeen 
wezenlijk is voor de Hollandsche denkwijze, dan dat het de sympathie en de steun van de natie ooit 
zou kunnen verwerven. 

Met de verovering van Holland werd de propaganda voor het Bolsjewisme bevorderd. In vele 
opzichten hebben de nazi-beginselen en nazi-methoden verwantschap met die van Moskou. Beide 
hebben tot resultaat een algemeene verlaging van de levensstandaard beneden het peil van redelijke 
welvaart, en nu moeten we maar afwachten, of Berlijn en het Kremlin er in zullen slagen deze 



levensstandaard eenigszins beteekenend op te voeren. In Nederland is deze daling zeer voelbaar. 
Afgescheiden van het algemeen rantsoeneerinssysteem is de beschikkingsmogelijkheid over 
banksaldi zeer beperkt, zoodat de bewoners van het geheele land genoodzaakt zijn in sobere 
omstandigheden te leven. Dit zijn de zegeningen van het nazi-bewind. 

Het is moeilijk een indruk te krijgen, hoe deze dingen de geest en het vooruitzicht van het 
Hollandsche volk zullen aantasten. Eén ding is echter zeker, een ras, dat gewend aan het vrije woord, 
gebasseerd op de vrije gedachte, kan er niet gemakkelijk toe gebracht worden om methoden aan te 
nemen, die misschien aannemelijk zijn voor de Duitschers. Voorlopig wordt het land geregeerd door 
overmacht en ziet het wel duidelijk in, dat openlijk verzet tot minder dan niets zou leiden. Maar deze 
uiterlijke berusting moet men niet houden voor innerlijke onderwerping. Juist, zooals de Duitschers 
houden van gezag, dat van bovenaf opgelegd wordt, van uniformen en de geest van het kuddedier, 
zoo is de Hollander vurig gehecht aan autonomie, spontane orde en algeheele overeenstemming 
tusschen de rechten van het individu en de nooden der gemeenschap. Hij heeft een hekel aan dwang. 
En erger dan erkende dwang, is dwang onder het masker van vrijheid. Elke zoodanige vermomde 
vorm van dwang is ongetwijfeld verwerpelijk. Het is voor alles onoprecht en walgelijk voor 
diegeenen, die eens de zegeningen van ware vrijheid hebben genoten en die dadelijk daardoor de 
vervalschte vorm er van herkennen. Slavernij, die paradeert als vrijheid, is daarom nog geen vrijheid. 

Driehonderd zestig jaar geleden stichtte Willem de Zwijger de universiteit te Leiden. Een jaar 
tevoren werd de stad belegerd door de Spanjaarden, maar de bevolking hield dapper stand ondanks 
hongersnood en vreeselijk lijden, totdat eindelijk de vijand terugtrok. Als belooning liet de Prins aan 
de stad de keuze tusschen een aantal jaren vrijdom van belastingen of een universiteit, het laatse 
werd gekozen. 

In het zegel der universiteit staan de woorden gegrift, die altijd herinneren aan de oorsprong 
van deze eerbiedwaardige zetel der wetenschap: Praesidium Libertatis – Bolwerk der Vrijheid. De 
stichtingsdag (dies natalis) werd, evenals elke vijf jaar, in Juni 1940 gevierd. Meer zelfs dan gewoonlijk 
was het een indrukwekkende plechtigheid, in deze donkere dagen zelfs verheven tot een 
geloofsdaad. Professoren en studenten kwamen niet zooals gewoonlijk samen in de aula der 
universiteit, maar in de Pieterskerk, dateerende uit de tijd der Spaansche overheersching; in de kerk, 
die getuige is geweest van meer dan één invasie, maar van zoo menige herrijzing van Holland uit zijn 
slavernij. 

De rector van de universiteit en de president-curator, de burgemeester van Leiden, riepen in 
hun redevoeringen de aanwezigen op, niet te wanhopen in de moeilijke tijden, die het land moest 
doormaken, maar de hooge tradities voort te zetten van de universiteit, doortrokken van een vrijheid 
van gedachte, die geen nationale grenzen kent in zijn opkomen voor de wetenschappelijke waarheid. 
Toen, tegen de gewoonte in, verzocht de president-curator zijn gehoor om ¨in de geest van den 
stichter¨ twee verzen te zingen van het ¨Wilhelmus¨, even oud als de universiteit zelve. En terwijl in 
de oude kerk de plechtige woorden weerklonken, die het volk opwekten de tyrannie te verdrijven en 
hun vertrouwen op God te stellen, kon de ware geest van Holland nog een weer worden beluisterd in 
dit korte indrukwekkende oogenblik. Toen de laatste toonen weggestorven waren, werd die geestdrift 
overstemd door een verraderlijke vijandige radiouitzending, door de schreeuwerige propaganda der 
agenten van Dr. Goebbels, door het valsche getier van den indringer. Maar de korte plechtigheid in 
Leidens kerk had de geestelijke behoefte van het Hollandsche volk weer eens duidelijk getoond. Voor 
enkele minuten hadden ze gelegenheid gehad weer eens zichzelf te zijn. 

Welke pogingen de Duitsche propaganda ook aanwendt om de wereld te overtuigen, dat 
Nederland nu een gelukkig en tevreden land is, welvoldaan over het bestuur van Herr Seyss-Inquart, 
er schijnt weinig kans te bestaan, dat die propaganda doel treft. De wereld weet, dat in Holland de 
vrijheidsboom te diep geworteld is dan dat die in één nacht kan worden uitgeroeid. Het is niet de 
bestemming van dit land om een deel te worden van de “Lebensraum” van een of ander land. Zijn 
geografische ligging is zoodanig, dat het niet in zijn geheel in de politieke of economische sfeer van 
Duitschland of Engeland of Frankrijk kan worden getrokken. Hier ligt inderdaad een van de beste 
waarborgen van Hollands uiteindelijke herrijzing als een onafhankelijke staat. Geen mogendheid, hoe 
machtig ook, kan op de duur met succes de voorschriften van eenmaal bestaande staatkundige feiten 



te niet doen. Heeft Duitschland de waarheid hiervan begrepen? Als het werkelijk staatslieden bezit, 
die niet verblind zijn door grootheidswaanzin, dan zal het deze werkelijkheid erkennen. Tot dusverre 
heeft het niets gedaan, dat wijst op verblindheid tegenover deze feiten. Het heeft Nederland niet 
geannexeerd, zooals het deed met Oostenrijk, het door Czechen bewoonde gedeelte van Czecho-
Slowakije, Danzig, gedeelten van Polen en Eupen en Malmédy. 

Natuurlijk bestaat de mogelijkheid, dat Duitschland met betrekking tot Holland de uiteindelijke 
uitslag van de oorlog afwacht en ondertusschen zijn handen vrij wenscht te houden. Laat ons hopen, 
dat, hoe ook die uitkomst moge zijn, staatsmansinzicht de leiding moge hebben bij de besluiten, die 
dan genomen zullen moeten worden. Indien niet, dan zal er geen ware vrede in West-Europa zijn, 
totdat die bevrijding werkelijkheid is geworden. 

Over de geheele wereld ziet men in, dat de bezetting van Holland slechts een element is in de 
oorlog tegen de politieke ideologie, gebaseerd op macht, waarin met den enkeling niet gerekend 
wordt. Als zoodanig heeft het uiteindelijk lot van Nederland een beteekenis, die tot ver over zijn 
grenzen reikt. Het zou een groot verlies voor de wereld zijn, wanneer dit land, dat eens de bakermat 
was van die vrije gedachte, welke in zoo hooge mate van geluk van andere volken en rassen heeft 
bevorderd, onderworpen zou blijven tegen de wil van zijn bewoners, die nog een bijdrage hebben te  
leveren voor het gemeenschappelijk fonds van menschelijke kennis en welvaart. Ondertusschen gaat 
de worsteling tusschen geestelijke vrijheid en slavernij der ziel voort, Frankrijk is overmeesterd, maar 
die andere Gealliëerde landen, waaronder Holland, zetten de strijd voort, onder aanvoering van het 
Engelsche Koninkrijk. Zij hebben de vrije beschikking over verreweg het grootste gedeelte van 's 
werelds materiëele hulpbronnen. De industriëele macht van de Vereenigde Staten is van het grootste 
belang in zooverre zij hen in staat zullen stellen hun banier nog steeds hoog te houden. Hun reserves 
van levende strijdkrachten zijn nog niet in die mate aangesproken als die van Duitschland, waar nog 
bij komt, dat in dat land voedsel, olieprodukten en vele andere voorrraden, noodig voor een 
succesvolle voortzetting van de oorlog, steeds schaarscher worden. Er was een tijd, slechts eenige 
jaaren geleden, dat Engelands eerste verdedigingslinies, zooals men zeide aan den Rijn lagen. Nu 
liggen de verdedigingslinies van Nederland op de Engelsche kusten. En dit bewonderingswaardige 
Engelsche vestingseiland houdt stand. Niet alleen houdt het stand, maar het slaat terug met steeds 
harder slagen, in vertrouwen wachtend op de overwinning. Tegen deze achtergrond verricht de 
Nederlandsche Regeering zijn werk in Londen. Zoodra de leden daarvan allen waren aangekomen, 
zetten zij het radarwerk van staat dadelijk weer op gang. Een aantal civiele ambtenaren en experts, 
die óf hadden kunnen ontsnappen óf hun weg naar Londen hadden gevonden uit plaatsen in het 
buitenland, waar zij een of andere officiëele opdracht hadden uit te voeren, bij het uitbreken van den 
oorlog voegden zich bij hen. Een aantal zaken in verband met de oorlog vroegen om onmiddellijke 
behandeling. Het ministerie van Buitenlandsche Zaken, van Defensie en van Koloniën werkten onder 
hooge druk; De diplomatieke en consulaire diensten van Nederland functioneeren als gewoonlijk, 
terwijl ze in voortdurend contact staan met het hoofdkwartier en er meer dan ooit op uit zijn om de 
belangen van de Hollandsche koloniën te bevorderen. Van bijzonder belang waren de Hollandsche 
rechten en belangen in andere landen, daar het voorzien was, dat Duitschland niets onbeproefd zou 
laten om direct of door tusschenkomst van personen, beslag te leggen op Hollandsche bezittingen in 
neutrale landen, vooral op het Westelijk halfrond. Al het mogelijke werd gedaan om pogingen in die 
richting te verijdelen. Tegen het voorjaar, toen de militaire situatie in West-Europa steeds meer 
gespannen werd, was de Hollandsche Regeering begonnen met alle mogelijke maatregelen, ten einde 
gereed te zijn, wanneer het land werd aangevallen. De mogelijkheid werd geschapen om de zetel van 
Hollandsche maatschappijen en corporaties over te brengen naar Nederlandsch overzeesch gebied, 
waarbij ze verder verwijderd bleven uit de greep van de bezettende macht. Wettelijke bepalingen 
werden voorbereid om te verhinderen, dat handel gedreven werd met den vijand in Oost-Indië, in 
Suriname en in Curaçao, met het gevolg, dat de noodzakelijke regelingen van kracht konden worden 
vanaf de eerste dag van de invasie. Er werden ook voorzieningen getroffen om te verzekeren, dat de 
buitenlandsche diensten van Nederland nooit zouden ophouden te werken wegens gebrek aan 
fondsen. Men mag zeggen dat er weinig aan het toeval was overgelaten, maar het spreekt van zelf, 
dat niet alles kon worden gedaan voor het bekend werd, dat Duitschland de indringer was; daardoor 



bijvoorbeeld, werd de wettelijke positie van Hollandsche bezittingen in het Buitenland pas 
vastgelegd, nadat de Regeering in Londen was aangekomen. De beslissing, die toen genomen werd, 
verdient speciale vermelding wegens verreikende strekking, doordat ze verhinderde, dat 
economische belangen van Hollandsche burgers in het buitenland in Duitsche handen vielen. Een 
Koninklijk Besluit werd afgekondigd, waarbij het eigendomsrecht van alle bezittingen en vorderingen 
in het Koninkrijk der Nederlanden, vertegenwoordigd door zijn wettige Regeering, behoorende aan 
afzonderlijke personen en stichtingen in dat Koninkrijk gevestigd, aan de Staat werd overgedragen. De 
Staat mag alleen dit eigendomsrecht uitoefenen om de belangen, die aldus overgedragen werden, 
veilig te stellen, terwijl ze tot de eigenaars moeten terugkeeren drie maanden, nadat de huidige stand 
van zaken zal zijn opgehouden. Om aan dit Koninklijk Besluit kracht bij te zetten, werden de noodige 
maatregelen genomen, bewaarders werden aangesteld, waar dit noodig was en voorzieningen 
getroffen in alle andere kwesties, die met dit typische voorbeeld van nood-wetgeving in verband 
stonden. 

Toen de oorlog uitbrak, werd ongeveer tweederde van de aanzienlijke hoeveelheid goud, 
behoorende aan den Staat der Nederlanden, en aan de Nederlandsche Bank, naar veilige plaatsen 
over zee gebracht, voornamelijk in de Vereenigde Staten. Onmiddellijk na de Duitsche aanval werden 
alle mogelijk pogingen gedaan om al het aanwezige goud weg te voeren. Gedreven door 
kwaadaardigheid, gebruikte de Duitsche propaganda dit thema als een poging om het Hollandsche 
volk op te zetten tegen de Regeering, wier leden, zooals Dr. Goebbels 'propagandadienst het 
uitdrukte, met de noordenzon waren vertrokken, met het goud van het land. Men beweerde zelfs, 
dat de Minister van Buitenlandsche Zaken het land had verlaten, nadat hij op het laatste moment zijn 
zakken had volgestopt met de “kroonjuweelen”- edelsteenen, die alleen in de koortsachtige 
verbeelding bestonden van diegenen, die deze romantische geschiedenis verzonnen, waarvan zij 
blijkbaar hoopten, dat zij wat goedkoop succes zouden hebben. 

Een onderwerp, waaraan de Regeering veel zorg en aandacht wijdde, was het probleem van de 
Hollandsche vluchtelingen, die verdreven uit hun woonplaats in Holland, eerst naar België waren 
gevlucht, en toen ook dat ongelukkige land bezet was door de vijand, verder en verder Frankrijk 
ingedreven werden, achtervolgd door den indringer. Anderen, ofschoon veel minder talrijk, waren op 
de een of andere manier in geslaagd naar de Britsche eilanden te ontsnappen, waar, het moet 
dankbaar worden erkend, evenals in Frankrijk en later in Spanje en Portugal, veel werd gedaan om 
hun welzijn te bevorderen. De veertigduizend hulpelooze vluchtelingen in Frankrijk vormden een 
moeilijk vraagstuk. Onder het toezicht van een Regeeringscommissaris voor vluchtelingen, in Londen 
verblijf houdende, werd een onder-commissaris naar Frankrijk gezonden, en later naar Spanje, om in 
de behoeften van dit ongelukkige volk te voorzien. Op deze manier werd veel menschelijk lijden 
verlicht zooal niet voorkomen. Met behulp van de Fransche en later van de Engelsche autoriteiten 
werd het van den beginne aan zoo geregeld dat radio-uitzendingen werden verzorgd vanuit Parijs en 
vervolgens uit Londen in de Hollandsche taal, ten einde het volk op de hoogte te houden met de 
ware stand van zaken in de wereld. Men voelde, dat deze radio-uitzendingen zeer zeker een 
moedgevend effect zou hebben op een volk, dat overgelaten was om te leven uit eigen zedelijke 
kracht en dat voortdurend overstroomd werd door Duitsche propaganda. 

Met deze gedachte bezield, hield de Minister van Binnenlandsche Zaken op de verjaardag van 
Prins Bernard, de 29 ste Juni, op welke dag de Duitschers “verboten” hadden de Hollandsche vlag uit 
te steken, een opwekkende radiorede vanuit Londen tot het Hollandsche volk, waarin hij de 
gevoelens vertolkte, die op die dag in hun harten leefden, maar waaraan zij geen uitdrukking 
mochten geven. 

Ofschoon in Holland de nationale vlag op dit oogenblik overschaduwd is door de 
hakenkruisbanier, waait deze vlag nog vrij in de Overzeesche bezittingen. Daar werd het bericht van 
de invasie met groote ontsteltenis vernomen. De blanke bewoners dachten aan hun betrekkingen in 
het moederland, zich angstig afvragend, wat het eind zou zijn en vervuld met machtelooze woede bij 
de gedachte, dat zij zoo ver van hun landgenooten af waren; de inboorlingen, meer en meer gevoelig 
voor de humane en vooruitstrevende geest van het Hollandsche Bestuur, beseften plotseling, zooals 
nooit te voren, dat ook voor hen veel op het spel stond. Het bericht van de snelle opmarsch van den 



vijand kwam tot hen als een verrassing en een groote schok; zoo ver van het eigenlijke tooneel der 
krijgsverrichtingen was het moeilijker dan in Europa om in te zien, door welke nieuwe vijandelijke 
listen en bedriegerijen de Hollandsche tegenstand, die zoo zorgvuldig was voorbereid, zoo snel 
ondermijnd. Spoedig echter maakten deze gevoelens van verbazing plaats voor die van diepe eerbied 
voor de Koningin en de Regeering en medelijden met het moederland, niet alleen door de geheele 
blanke bevolking, maar ook tot op een hoogte zooals nooit tevoren, evengoed door de inboorlingen. 

Een golf van aanhankelijkheidsgevoel ging door de Koloniën; het moest zich uiten in een of 
andere tastbare vorm. Duizenden boden zich aan als vrijwilliger voor Hollandsche dienst. Duizenden 
namen deel aan de vaderlandslievende betoogingen en boven alles droeg iedereen bij in het fonds, 
dat de naam van de Koningin droeg en dat dadelijk ingesteld was om hulp te verleenen aan het 
getroffen moederland. Niemand dacht zelfs maar een oogenblik eraan, of het mogelijk zou zijn hulp 
te verleenen, daar Holland zich kromde onder de Duitsche bezetting. Zij hadden behoefte uiting te 
geven aan hun aanhankelijkheid door een daad en hun impulsieve edelmoedigheid deed hen dadelijk 
aan het werk gaan. Groote giften werden ontvangen, en ofschoon ze welkom waren, is het toch juist 
de geest die zich demonstreerde in de ontelbare kleine giften, die zoo veelbetekend is. Onder de 
meest treffende van deze echt vrijwillige bijdragen waren de trouwringen vaneen aantal lagere civiele 
ambtenaren. Nooit is er een overvloediger getuigenis geweest van de kracht der banden, die de ver 
uit elkaar gelegen deelen van het Nederlandsche Rijk vereenigen. 

In de Overzeesche Bezittingen heerschen nog steeds orde en veiligheid. De schok, veroorzaakt 
door de invasie van het moederland, had geen terugslag op het bestuur van deze gebieden, noch 
werd hun internationale status op eenigerlei wijze  aangetast. Niet, dat deze status voor anderen 
onverschillig bleef. Integendeel, de Veerenigde Staten, Engeland en Japan, allen drukten hun groote 
belangstelling uit in de handhaving van de status quo van Nederlandsch-Indië, waardoor bij 
vernieuwing bleek, dat dit een zaak was van algemeen belang. 

Alle belanghebbende regeeringen zijn er van doordrongen, dat de Hollanders in staat zijn, 
zooals zij meer dan drie eeuwen hebben gedaan, het bestuur en de welvaart van hun Indische rijk te 
verzekeren, terwijl ze tegelijkertijd hun hulpbronnen voor de geheele wereld openen. Op deze regel is 
slechts één uitzondering: aan den vijand moet de toegang tot deze belangrijke markten worden 
ontzegd. Maar anderzijds kunnen Japan en de Vereenigde Staten niet minder dan de Gealliëerden, 
alles in de Indische Archipel krijgen wat zijn verlangen, daar er overvloed is voor iedereen. 

Wat er overbleef van het Hollandsche leger, na de zware verliezen, werd door de Duitschers 
ontbonden. Ongeveer tweeduizend man zagen kans te ontsnappen, op verschillende manieren, en in 
vele gevallen langs groote omwegen, naar Engeland. Daar werden ze opnieuw uitgerust om klaar te 
zijn voor toekomstige dienst. 

De Koninklijke Marine, waarvan het grootste gedeelte altijd gestationeerd is in de overzeesche 
bezittingen, is practisch intact gebleven, ofschoon een paar waardevolle eenheden gedurende de 
strijd verloren gingen. 

De schepen, officieren en manschappen, die nog in Europa zijn, nemen nu meestal een 
werkzaam aandeel in de gealliëerde vloot-operaties tegen Duitschland, operaties waarin onze 
uitstekende duikboten een buitengewone rol spelen, In Oost- en West-Indië bewaakt het grootste 
gedeelte van de Hollandsche vloot de veiligheid van onze Koloniën, tegelijk met de krachtige land- en 
luchtmacht, waarvan de laatste uitgerust is met moderne Amerikaansche vliegtuigen in een groot 
aantal. De Hollandsche koopvaardijvloot, die plaats inneemt onder de grootste der wereld, en 
waarvan het grootste gedeelte verhinderd werd in vijandelijke handen te vallen, vormt een andere 
gewichtige bijdrage tot het succesvol voortzetten van de oorlog. Zooals zoo vaak voorkwam in de loop 
der geschiedenis, bewijzen deze elementen weer duidelijk, welk lot de Nederlanders in Europa 
tijdelijk moge treffen, dat de geest van Holland, wier zeevarende tradities in de laatste tijd nog 
uitgebreid zijn met prestaties in het luchtverkeer, nog ongebroken blijft. 

Duitsche ideologisten denken er in hun vreemde, diepzinnige redereer trant nog aan, dat de 
Lage Landen door vleierij of door geweld er toe gebracht kunnen worden, een plaats te aanvaarden in 
het Derde Rijk. Zij hebben het mis, omdat zij, al mogen zij misschien de Duitsche denkwijze begrijpen, 
ze toch niet de menschelijke natuur verstaan. Een volk, dat sinds eeuwen gewoon was aan vrije 



instellingen, verliest die onafhankelijkheidszin nooit, niet in één noch in twee, zelfs niet in drie 
geslachten. En zoolang de ware geschiedenis der Nederlanden gefluisterd wordt van oor tot oor, 
opdat de Gestapo het niet zal hooren, zijn de fundamenten aanwezig, waarop een weer, op dien 
glorierijken dag, de onafhankelijke staat der Nederlanden wordt herbouwd en weer haar plaats zal 
innemen onder de vrije natiën der wereld. Dat kan geen tyran, geen oveweldiger verhinderen. De 
Duitschers kunnen trachten het volk van Nederland te vleien, of te terroriseeren. Ze kunnen het van 
honger en gebrek doen omkomen, zooals ze dat met hun eigen burgers doen, om hun weermacht des 
te beter te voeden of ze kunnen het op nog erger manier doen omkomen. Zij kunnen het volk van 
Nederland, dat hun nooit eenig leed heeft gedaan, op fatsoenlijke manier behandelen, of ze kunnen 
hun toevlucht nemen tot bruut geweld en plundering. Maar wat zij ook doen, zij kunnen hun 
slachtoffers er nooit van overtuigen, dat het niet de Duitschers waren, die de menschen in dit land, 
waar overvloed van voedsel was, tot ondervoeding brachten; dat het niet de schuld van Duitschland 
is, die jonge moeders tot wanhoop brengt, wanneer zij zien, dat haar kleine kinderen het noodige 
voedsel en de noodige kleding moeten missen; dat Duitschland niet te laken is, als de handel kwijnt, 
als de hulpbronnen van het land snel opdrogen, als armoede en ellende aan alle kanten u 
tegengrijnzen, in een land, dat, toen het met rust gelaten werd, gelukkig en welvarend was; wanneer 
er niets meer te krijgen is in de winkels, omdat de Duitschers vanaf de eerste bezettingsdag alles in 
beslag genomen hebben; wanneer er niets anders is dan somberheid en achterdocht, en kwalijk 
verborgen haat, en de ruïnen van Rotterdam, waarvan de gapende wonden ten hemel schreien. 

Maar neen – er is nog wat anders. Er is het klaar bewustzijn dat Nederland weer een vrij land 
moet worden. Het volk van dit land kan niet altijd in slavenboeien geklonken blijven; ze willen niet 
verstikt worden; ze kunnen niet ademen in die zwoele, verstikkende atmosfeer; zoodra de kans zich 
voordoet, zal het volk van Nederland zichzelf bevrijden, evenals zij dit deden in de dagen van de 
Spaansche tyrannie, of in 1672 toe geheel Europa zich tegen hen scheen te keeren, of in de tijd, toen 
Napoleons ster ter aarde was gevallen. Tegen hen hebben alle despoten steeds verloren spel 
gespeeld. Dat weten zij. Nooit was de vaderlandsche geschiedenis een overvloediger bron van 
inspiratie, een meer waardevol bezit, een rijker bron van troost en kracht. 

Holland verwacht zijn bevrijdingsure! De zekerheid, dat die ure vroeg of laat zal komen, doet 
het rustig en hoopvol de toekomst tegemoet gaan. 

 
 

--------X-------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    N A S C H R I F T .   
 



 
Aan alle trouwe, oprechte Nederlanders wordt dit geschrift ter aandachtige lezing aangeboden, 

aan allen, die klaarheid willen hebben omtrent de snel elkaar opvolgende gebeurtenissen gedurende 
de verschrikkelijke oorlogsdagen en omtrent alles, wat daaraan voorafging en daarmede samenhing 
en waarvan het juiste beeld door leugen en valsche propaganda zoo zeer werd vertoebeld. 

Geeft het met alle omzichtigheid door aan diegenen, waarvan ge weet, dat het, bij hen in 
vertrouwde handen is. 

----------- 
 

De Engelsche tekst bood dikwijls eigenaardige moeilijkheden aan, daar dit geschrift 
oorspronkelijk in de Hollandsche taal geschreven of in elk geval gedacht was en we niet in staat zijn 
den auteur inlichtingen te vragen. 

Bovendien gelieve men te bedenken, dat dit geschrift in 1940 werd uitgegeven, waardoor 
enkele dingen zijn, die de schrijver nu misschien anders zou belichten. 

 
Wij spreken de wensch uit, dat het ons gelukt moge zijn over de Engelsche tekst heen, de 

bedoelingen van dezen hoogstaande Nederlander juist weergegeven te hebben. 
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