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Het falen van de Nederlandse gewapende neutraliteit
september 1939 – mei 1940



‘Chi sta neutrale conviene che sia odiato da chi perde, et disprezzato da chi vince.’

‘Degene die neutraal blijft wordt gehaat door degene die verliest en geminacht door
degene die wint.’

Niccolo Machiavelli in brief XXI aan Francesco Vettori, 10-12-1514  
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