
REACTIES EN RECENSIES

, Wist u van de voorbereiding van het overbrengen van prinses Juliana en de
prinsesjes naar Parijs?

De heer Welter: "Neen, daar wisten wij niets van. Dat was door de
koningin samen met Van Kleffens geregeld. Wij werden daarin niet
gekend."

Kwamen zulke zelfstandige maatregelen door ministers, terwijl hun collega's
nergens van wisten, regelmatig voor?

De heer Welter: "U moet niet vergeten dat de ministers voor de oorlog
veel minder contact met elkaar hadden dan tegenwoordig het geval is.
Iedere minister kon eigenmachtig nogal wat doen zonder dat hij dat hoefde
te bespreken met zijn collega's. Later bleek zulk soort maatregelen eigenlijk
altijd in goede aarde te vallen. Ik herinner mij hoe ik, ongerust als ik was
over de toestand van de defensiewerken in Soerabaja, volstrekt zelfstandig,
zonder dat de anderen er iets van wisten en zonder dat er geld voor was,
extra kanonnen in Zweden besteld heb. Dat kostte miljoenen; ze konden
echter niet meer tijdig geleverd worden."

Het boek van dr. De Jong wekt de indruk als zouden niet alle ministers zich van
het dreigende oorlogsgevaar voldoende bewust zijn geweest. Kunt u het met die
voorstelling van zaken eens zijn?

De heer Welter: "Persoonlijk ben ik er steeds van overtuigd geweest dat
er oorlog zou komen. De meeste, d.w.z. 7 à 8, van mijn collega's (het tweede
ministerie-De Geer telde elf ministers - red.), waren dat ook. Met De Geer
was het anders gesteld. Hij geloofde niet in de oorlog, was overtuigd pacifist
en durfde het gevaar niet onder ogen te zien. Hij was (in tegenstelling tot
wat dr. De Jong in deel I - Voorspel- schrijft) niet stug, maar een uiterst
beminnelijk man, hij kon zeer goed met de Kamer overweg. Ook met zijn
socialistische ministers, die toen voor het eerst deel uitmaakten van de
regering (t.w. ir. J. W. Albarda en dr. J. van den Tempel) had hij een
uitstekende verstandhouding, hetgeen mogelijk was door het feit dat zijn
ministerie een extra-parlementair kabinet was. Over De Geer zelf moet ik
het volgende zeggen: hij was een voortreffelijk minister, hij heeft
Nederland goed bestuurd, maar in de oorlog, met welke realiteit hij nooit
had rekening gehouden, heeft hij volledig gefaald. Dat is zijn tragiek ge-
weest."

U zegt dat Nederland volstrekt neutraal is geweest. Gaf de uitvoering van die
neutraliteitspolitiek geen moeilijkheden?

De heer Welter: "Natuurlijk, zeer veel moeilijkheden. Wij hebben
vooralontzettend veellast ondervonden van de Engelsen. Zij hebben het
ons onnodig moeilijk gemaakt - zo erg dat hier in Nederland ook een nogal
sterke anti-Engelse sfeer ontstond. De Engelsen hebben gewoonweg hun
macht over de wereldzeeën misbruikt. Hun blokkadepolitiek beperkte zich
niet tot het aanhouden van schepen, die ervan verdacht werden eontrabande
te vervoeren. Ook Nederlandse schepen die goederen transporteerden die
uitsluitend en alleen voor gebruik in Nederland bestemd waren, werden
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