
EERSTE MAANDEN

een rol gespeeld heeft, maar daar staat tegenover dat van den Tempel, in
wie die wens niet in het minst leefde, het met de op II juni genomen
besluiten volledig eens was.

*

Op een Engelse poging om over Nederland heen te lopen was van Kleffens
al gestuit op de eerste dag van zijn verblijf in Londen: IQ mei '40. Hij had
toen een bezoek gebracht aan Halifax en deze had hem meegedeeld dat
Britse en Franse troepen aan land zouden gaan op Curaçao en Aruba
teneinde de grote aardolie-raffmaderijen die daar lagen, te beschermen.
Voor die extra-bescherming was alle reden: die raffinaderijen waren van
eminente betekenis voor de voorziening van Engeland en Frankrijk met
aardolie-producten en aan Nederlandse troepen was op Curaçao nog
geen driehonderd en op Aruba slechts honderd man aanwezig. Ja, er
was ook nog een driehonderd man Curaçao'se schutterij maar deze had
weinig militaire waarde. Aan de kustverdediging was ook in materieel
opzicht nauwelijks iets gedaan: er zouden op Curaçao zowel als op Aruba
welgeteld drie kanonnen komen te staan (oude stukken, overgenomen van
een Britse kruiser), maar deze waren nog niet opgesteld. Al vóór mei '40
hadden de regeringen van Engeland en Frankrijk zich zorgen gemaakt over
deze situatie - zij badden afgesproken dat, zodra Nederland door Duitsland
aangevallen zou worden, een klein Engels bataljon zou landen op Curaçao
en een klein Frans op Aruba en St. Maarten.

Dat werd, gelijk gezegd, door Halifax aan van Kleffens meegedeeld.
De Nederlandse minister van buitenlandse zaken besefte onmiddellijk

dat zodanig eenzijdig optreden met betrekking tot de Nederlandse Antillen
een gevaarlijk precedent zou kunnen vormen met betrekking tot N ederlands-
Indië waar Japan op de loer lag, en misschien ook de Verenigde Staten,
afkerig als zij waren van Europees ingrijpen op het westelijk halfrond, zou
kunnen irriteren of hen er toe zou kunnen brengen, hunnerzijds zonder
Nederlandse toestemming troepen naar de West te sturen. Met Halifax
sprak hij af dat bekend gemaakt zou worden dat de regeringen van Neder-
land, Engeland en Frankrijk samen besloten hadden dat 'a small additional
Allied force' naar Curaçao en Aruba gezonden zou worden en dat de Ame-
rikaanse regering dienaangaande ingelicht was.' Op II mei gaf de Neder-
landse legatie een persbericht van die inhoud uit.

1 Nederlands gezantschap Londen: Persmededeling, II mei 1940 (DBPN, C,
dl. r, p. 8).
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