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Woord vooraf

Op 17 december 1987 deed ik als tweedejaars student geschiedenis een mondeling tentamen
bij drs W.F.B. Melching voor zijn college over het Nederlandse buitenlands beleid in de 19e
en 20e eeuw. Behalve een verplicht deel mocht je hierbij zelf een onderwerp aandragen. Die
zomer had ik in een ramsjwinkel in mijn geboorteplaats Deventer een boek gekocht getiteld:
Tussen Crisis en Oorlog. Maatschappij en krijgsmacht in de jaren ’30. Het was uitgeven naar
aanleiding van een congres dat de Stichting Maatschappij en Krijgsmacht in mei 1984 had
georganiseerd. De voordrachten van dit congres waren gebundeld in bovengenoemd boek
waarbij vooral de bijdragen van professor H.W. von der Dunk over neutraliteit en defensie,
van professor G. Teitler over de toekomstverwachtingen van de Nederlandse militairen in de
jaren dertig en van professor J.C.H. Blom over de Nederlandse defensie-uitgaven in Europees
perspectief mijn interesse hadden opgewekt. Ik besloot daarom mijn keuzedeel van het tenta-
men te wijden aan het Nederlandse buitenlandse en defensiepolitiek in het interbellum. Zo
kwam ik voor het eerst in aanraking met dit onderwerp dat nu 22 jaar later geleid heeft tot dit
proefschrift. 
Na het tentamen liet het thema mij namelijk niet meer los. In 1992 studeerde ik af aan de RU
Leiden op het Nederlandse veiligheidsbeleid uit de periode 1935-1940. Ten behoeve van mijn
scriptie had ik met behulp van studiebeurzen enige tijd aan buitenlandse universiteiten door-
gebracht om de archieven in Washington en Bonn te kunnen bestuderen. Ook had ik een
onderzoeksstage gelopen bij de Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf. Ik zal de
woorden van mijn begeleider dr B. Schot op mijn afstuderen nooit vergeten: ‘je kunt op dit
onderwerp promoveren maar dan zul je wel veel weerstand oproepen.’ Het was mij onduide-
lijk of hij hierbij refereerde aan de gevoeligheid van het thema of aan mijn neiging om zaken
scherp, tot op het provocerende af, te presenteren. Zijn uitspraak had in ieder geval het effect
dat het idee om mijn scriptie tot een proefschrift uit te breiden mij sindsdien achtervolgde.
Mijn eerste poging om een promotie onderzoek te starten deed ik nadat ik in het verlengde van
mijn militaire dienstplicht docent krijgsgeschiedenis aan het Koninklijk Instituut voor de
Marine was geworden. Toen ik na een paar jaar toch besloot mijn loopbaan buiten de histori-
sche wetenschap voort te zetten verdween het promotieplan echter in de ijskast. Ik verzoende
mij hierbij met de gedachte dat het schrijven van een dissertatie nog altijd na mijn pensione-
ring zou kunnen. 
Vijf jaar geleden heb ik de draad van mijn proefschrift toch weer opgepikt. Enerzijds was ik
me ervan bewust dat mijn moment van pensioen steeds verder weg zou komen te liggen door
het afschaffen van de VUT, althans voor mijn generatie, en het vooruitzicht dat het bereiken
van de leeftijd van 65 jaar wel eens niet meer voldoende zou kunnen zijn om je werkzame
leven af te kunnen sluiten. Zwaarwegender was echter het gegeven dat ik inmiddels werkzaam
was bij de gemeente Middelburg en onze stad in 2004 verblijd werd met de komst van een
universiteit. De komst van de Roosevelt Academy stimuleerde me om mijn onvoltooide proef-
schrift weer uit de kast te halen. Tot mijn geluk bleken mijn promotoren, ook na de stilte sinds
mijn vertrek aan het KIM, nog steeds bereid mij in deze ambitie te ondersteunen. 

De voornaamste betekenis van het schrijven van een dissertatie ligt natuurlijk niet in het ver-
krijgen van de doctorsgraad. Veel belangrijker is de motivatie die voortkomt uit het plezier dat
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je ontleent aan het je verdiepen in een bepaald onderwerp. Het vraagstuk van het hoe en waar-
om van het Nederlandse buitenlandse en defensiepolitiek uit de periode 1939-1940 boeit mij
na 22 jaar nog altijd. 
Op alleen eigen kracht of motivatie kan een promotietraject echter niet succesvol worden
afgerond. In de eerste plaats wil ik daarom professor J.C.H. Blom en professor G. Teitler
bedanken voor het begeleiden van mijn proefschrift op een wijze die mij veel ruimte en vrij-
heid bood om op mijn eigen wijze en tempo aan het manuscript te werken. Ook andere perso-
nen speelden een cruciale rol bij de totstandkoming van dit boek. Mijn twee meelezers, Mark
van Dam en Pieter Henk Schroor, viel ik met regelmaat lastig met (te) dikke hoofdstukken.
Jan Evenhuis maakte onder grote tijdsdruk de kaarten en Walter Wybrands Marcussen durfde
het aan om het proefschrift uit te geven. Tenslotte wil ik al mijn vrienden, familie en collega’s
bij de gemeente Middelburg en de Roosevelt Academy bedanken die bij mij belangstellend
informeerden naar de voortgang van het project. Zij hebben mogelijk niet beseft dat dit voor
mij een enorme aanmoediging was om vaart te maken. 

Zonder iemand te kort te willen doen draag ik het boek op aan mijn moeder, An Ebben en mijn
opa, Frans Ebben (1888-1959), die het academische klimaat in onze familie zo zeer hebben
gestimuleerd. 
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