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De Tweede Wereldoorlog staat in de Verenigde Staten bekend als “the good war”: de 
oorlog waar de VS eigenlijk niet aan wilde deelnemen, maar daartoe werd gedwongen na 
de Japanse aanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor in december 1941. Deze 
aanname staat sinds een aantal jaar ter discussie: verschillende historici en politicologen 
stellen dat de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt zich helemaal niet zo 
terughoudend opstelde in het Verre Oosten — en zelfs een aanval van Japan heeft 
geprobeerd uit te lokken — om ervoor te zorgen dat het Amerikaanse volk de deelname 
aan de oorlog op het continent zou steunen.  

Deze theorie wordt ook wel de backdoor theory genoemd, omdat FDR via ‘de achterdeur’ 
Amerikaanse deelname probeerde te orkestreren. Het olie-embargo dat in juni 1941 werd 
geïmplementeerd door de VS, Groot-Brittannië en Nederland staat hierbij centraal. 
Roosevelt zou al in de loop van 1940 hebben besloten dat Amerika betrokken moest raken 
bij de oorlog op het continent om het Duitse gevaar in te dammen, maar het Amerikaanse 
volk zag dat op dat moment nog niet zitten. Om zijn kansen op herverkiezing niet teniet te 
doen, wilde Roosevelt de Verenigde Staten niet betrekken bij de oorlog zonder steun van de 
publieke opinie. Het olie-embargo bood hem een andere ingang: middels het embargo zou 
FDR dermate veel druk op Japan kunnen zetten, waardoor Japan geen andere uitweg meer 
zag dan aan te vallen. Indien Japan de agressor zou zijn, dan zou het volk de Amerikaanse 
betrokkenheid steunen — zo gaat de redenering.1  

Nederland en de backdoor theory 

Tot op heden heeft de discussie omtrent de backdoor theory zich voornamelijk 
geconcentreerd rondom de grootmachten: de VS, Groot-Brittannië en Japan. Echter, om het 
embargo succesvol door te voeren had FDR de steun nodig van bondgenoot Nederland, dat 
via Nederlands-Indië een van de hofleveranciers was aan Japan van ruwe grondstoffen 
(waaronder olie). In deze discussie is tot op heden de rol van Nederland en Nederlands-Indië 
onderbelicht gebleven.  

Door het embargo te steunen stelde de Nederlandse regering haar koloniën in de 
waagschaal: een Japanse aanval voor de grondstoffen op het vrijwel onverdedigde 
Nederlands-Indië was zeer waarschijnlijk en werd door de regering zelfs verwacht. In het 
licht van het geopolitieke en economische belang van Nederlands-Indië voor Nederland en 
de risico’s die kwamen kijken bij het steunen van dit embargo, is het interessant om te 
bezien in hoeverre de Nederlandse regering op de hoogte was van Roosevelts strategie, hoe 
zij reageerde op de mogelijkheid tot confrontatie in het Verre Oosten, wat de redenatie was 
voor het steunen van het embargo, en welke belangen daarmee gediend werden.  



Mijn onderzoek heeft als doel beter grip te krijgen op deze complexe situatie en nieuw licht 
te werpen op de backdoor theory. Het biedt een uitgebreide historische reconstructie van 
de diplomatieke relaties, uitwisselingen en samenwerking tussen de geallieerden in het 
Verre Oosten en plaatst het onderwerp daarmee in de bredere geopolitieke context van die 
tijd en de geboorte van de trans-Atlantische relatie. Daarmee wordt het hiaat in de 
literatuur betreffende dit embargo en de backdoor theory afgedekt en vult het de 
bestaande historiografie over de maanden voor Pearl Harbor verder aan. 

Op basis van primair bronnenonderzoek in het Nationaal Archief in Den Haag richt dit 
onderzoek zich op het “Nederlandse perspectief”: de Nederlandse percepties en impressies 
van Roosevelts intenties ten opzichte van Japan in 1941. Hier is voornamelijk gebruik 
gemaakt van de documenten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van 
Koloniën, de correspondentie van de gouverneur-generaal in Nederlands-Indië en de 
ambassadeurs in Londen en Washington, D.C. Het is belangrijk om hierbij in gedachten te 
houden dat in 1941 Nederland bezet was door Duitsland en de Nederlandse regering in 
ballingschap vanuit Londen opereerde. De communicatie tussen de verschillende partijen 
liep langzaam en beslissingen werden vaak met onvolledige informatie genomen.  

De Nederlandse documenten zijn fascinerend omdat ze een inkijk bieden in het epicentrum 
van de trans-Atlantische relatie te midden van de grootmachten in 1941 — en daarmee ook 
een nieuwe invalshoek verschaffen over Roosevelts houding in het Verre Oosten. Hierdoor 
gaat dit onderzoek naar de kern van de backdoor theory middels het Nederlandse 
perspectief: in hoeverre president Roosevelt actief en opzettelijk heeft aangestuurd op 
confrontatie met Japan in 1941.  

De spanningen lopen op 

Door de Duitse bezetting werd de Nederlandse regering genoodzaakt om vanaf mei 1940 te 
opereren vanuit Londen. Hierdoor kwam de relatie tussen het moederland en de koloniën in 
het Verre Oosten onder druk te staan en verwierf de gouverneur-generaal van Nederlands-
Indië, mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, veel bestuurlijke vrijheid. 
Starkenborgh hechtte veel belang aan de onafhankelijkheid en neutraliteit van de koloniën, 
ook al was het moederland in Europa verslagen. 

De situatie in het Verre Oosten verslechterde toen in de Verenigde Staten in juli 1940 de 
Export and Control Act van kracht werd, waarmee de export van verschillende 
oorlogsgoederen onder vergunning werd gesteld om schaarste in eigen land te voorkomen 
— en ook de export naar Japan aan banden te leggen. Door deze wet moest Japan op zoek 
naar een alternatieve bron voor materialen zoals olie, rubber, tin en bauxiet, die het in grote 
hoeveelheden nodig had om de oorlog in China voort te zetten. Japan zag het vertrek van de 
Nederlandse regering naar Londen als de uitgelezen kans om de bestaande contracten te 
heronderhandelen. 

Hoewel de Nederlandse regering tot op zekere hoogte via diplomatieke wegen succesvol de 
Japanse eisen over de toevoer van ruwe materialen kon afketsen, was het uitermate 
problematisch dat Nederland niet de (financiële) middelen had om dit met militair vertoon 
kracht bij te zetten. Voor de verdediging van de koloniën was Nederland namelijk vrijwel 
geheel afhankelijk van de bondgenoten in het Verre Oosten, met name Groot-Brittannië. 



Hoewel Nederland en Groot-Brittannië op goede voet stonden in 1940, hadden de Britten 
ook hun handen vol aan de oorlog op het continent en wilden ze geen toezeggingen doen 
aangaande de verdediging van Nederlands-Indië.  

De geopolitieke verhoudingen veranderden in september 1940, toen Japan het Tripartite 
Pact sloot met Italië en Duitsland en zich openlijk allieerde met de As-mogendheden. 
Hierdoor werd Japan een directe vijand van Nederland en was de kans aanzienlijk dat de 
materialen uit Nederlands-Indië werden ingezet in Duitsland en Italië. Hoewel de 
onderhandelingen tussen de oliemaatschappijen en de Japanse regering doorgingen, nam 
Nederland hier al een meer ferme houding aan ten opzichte van Japan. De Nederlandse 
regering bevond zich in een lastig parket eind 1940: de Japanse dreiging werd gevoeld — 
mede door de druk die de VS zette op Japan via de Export and Control Act, die zich vertaalde 
naar meer Japanse druk op de koloniën — maar het had niet de militaire middelen deze ook 
te weerstaan.  

De militaire stafconferenties tussen de bondgenoten (Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, 
Australië, Nederland en de Verenigde Staten) in het Verre Oosten, begin 1941, gaven 
Nederland hernieuwde hoop op militaire samenwerking en bescherming van de koloniën. 
De Singapore-militaire stafconferenties coördineerden de nodige gezamenlijke acties in het 
geval oorlog met Japan onvermijdelijk werd. In Singapore werd gesteld dat ‘any Japanese 
action against one of us is of vital importance to the others.’2 Deze samenwerking werd door 
de Nederlandse regering gezien als een geloofwaardige afschrikkingsmethode vis-à-vis 
Japan en zij vond het dus zeer belangrijk dat deze verdragen zo spoedig mogelijk werden 
geratificeerd. Nederland maakte dit kenbaar tijdens de derde conferentie in februari 1941, 
maar de VS en Groot-Brittannië waren op dat moment nog niet bereid om zo ver te gaan.  

Hoewel er op dat moment geen sprake was van een formele ratificatie, droegen de 
Singapore-plannen wel een technische en morele verbintenis uit. Een observant tijdens de 
onderhandelingen stelde dat de overeenkomst ‘provided the highest degree of strategic 
preparedness that the United States or probably any another non-aggressor nation has ever 
had before entry into war.’ Voor de Nederlandse regering betekende dit dat Nederland niet 
alleen zou staan in het Verre Oosten in het geval van verdere Japanse bewegingen richting 
het zuiden. Ook minister Charles Welter van Koloniën schreef aan Koningin Wilhelmina in 
februari ‘41 dat de Amerikaanse Chief of Staff en Chief of the American Fleet in Asia 
overtuigd waren dat de VS zou interveniëren in geval van een aanval op Nederlands-Indië. 
Gouverneur-generaal Starkenborgh meende zelfs dat een formele ratificatie onnodig was in 
het licht van deze informele toezeggingen.3  

De Verenigde Staten droegen op dit moment publiekelijk uit dat zij oorlog met Japan wilden 
voorkomen, maar achter gesloten deuren werd de Nederlandse regering verzekerd van wat 
de Singapore-plannen al aangaven: de VS zou reageren in geval van Japanse agressie. De 
Nederlandse ambassadeur te Washington Alexander Loudon was van mening dat het op het 
moment puur een technische overeenkomst was tussen de verschillende krijgsmachten, 
maar dat in geval van een casus belli alleen nog maar een ratificatie van het Amerikaanse 
Congres nodig was.  

In deze context brak de Nederlandse onderhandelingsdelegatie in juni 1941 de gesprekken 
af met Japan en stelde zij geen interesse te hebben om onderdeel uit te maken van de 



Japans geleide ‘Co-Prosperity Sphere’. Door de militaire garanties van de Singapore-
afspraken voelde de Nederlandse regering zich gesterkt in het verbreken van de gesprekken. 
Nederlands-Indië bevond zich — in de optiek van de Nederlandse regering — veilig onder de 
geallieerde militaire paraplu.  

De relatieve rust na het verbreken van de onderhandelingen was van korte duur. Als gevolg 
van de Japanse bezetting van Frans Indochina stelde president Roosevelt op 26 juli 1941 een 
olie-embargo in op Japan, waarmee alle import- en exporttransacties waarbij Japanse 
middelen gemoeid waren werden bevroren. De Japanse bezetting van Frans Indochina leek 
de bakermat voor verder agressieve uitbreiding in het Verre Oosten door Japan en was een 
directe dreiging voor de Britse en Nederlandse gebieden. De kracht van het 
bondgenootschap in het Verre Oosten werd nu getoetst.  

Afschrikking of lokaas? 

De Nederlandse regering werd een dag voorafgaande aan de aankondiging van het embargo 
door het Britse ministerie van Economische Oorlogsvoering geïnformeerd over de 
Amerikaanse beslissing. De Britten, die een week van tevoren op de hoogte waren gesteld, 
vroegen de Nederlanders deel te nemen aan het embargo. De Nederlandse regering 
reageerde voorzichtig: de Nederlandse ambassadeur in Londen, E.F.M.J. Michiels van 
Verduynen, gaf aan dat het onwaarschijnlijk was dat Nederland mee zou doen, aangezien 
Nederlands-Indië veel kwetsbaarder was dan de VS of de Dominions, zowel economisch als 
politiek.4  

Echter, zodra het embargo publiek werd verkondigd, besloot gouverneur-generaal 
Starkenborgh in Batavia het embargo te steunen zonder overleg met de Nederlandse 
regering. De gouverneur-generaal vond dat “de onverwachte besluiten van de USA en Gr. 
Brittannië hem in een dwangpositie brachten”5 Hij was bang dat als Nederland zich niet 
direct bij de VS en Groot-Brittannië zou scharen, het een makkelijke prooi zou zijn voor 
Japan. Dat zowel de gouverneur-generaal als de bondgenoten in het Verre Oosten een van 
de belangrijkste partners niet hadden geconsulteerd, viel natuurlijk in slechte aarde bij de 
Nederlandse regering in Londen. Minister Welter van Koloniën stelde dat “het mag naar 
mijn meening niet meer voorkomen, wat nu is geschied, dat in feite over ons maar zonder 
ons is beslist.”6  

Het zou de Nederlandse rol in dit geheel tekortdoen door te stellen dat de Nederlandse 
regering braaf de bondgenoten in het Verre Oosten volgde in 1941. In het licht van de 
historische houding op het internationale toneel (neutraliteit en afzijdigheid) was de 
Nederlandse steun voor het embargo een opmerkelijke afwijking van het voorgaande 
buitenlands beleid. De Nederlandse regering was zich ervan bewust dat door de steun voor 
dit embargo oorlog met Japan onvermijdelijk zou worden, aangezien het alle bestaande 
contracten en onderhandelingen tenietdeed en de Japanse voorraden snel zouden 
opdrogen. Om voldoende grondstoffen te vergaren, kon het niet anders dan het slecht 
verdedigde Nederlands-Indië binnen te vallen. Starkenborgh speculeerde over de 
mogelijkheid dat Roosevelt aanzette tot oorlog, hij meende dat “men moest in Washington 
kunnen uitrekenen, dat Japan, wat olie betrof, spoedig in een dwang positie zou komen en 
dat het daarom te kiezen of delen had: toegeven of oorlog.”7 



Door zich bij Groot-Brittannië en de Verenigde Staten te scharen, hoopte Nederland dat het 
een solide blok zou vormen in het Verre Oosten dat Japan voldoende zou afschrikken om 
ook de koloniën te bezetten. Dit betekende echter niet dat de drie bondgenoten eensgezind 
waren over de implementatie en uitvoering van het embargo. Zo ging de Nederlandse 
regering ervan uit dat de Singapore Verdragen nu zo snel mogelijk geratificeerd zouden 
worden om ook publiekelijk blijk te geven van militaire steun en eensgezindheid, wat de 
positie van Nederlands-Indië in het Verre Oosten zou versterken. 

Hoewel de Britse regering de Nederlandse regering verzekerde van militaire steun in het 
Verre Oosten, wilde zij pas publiekelijk steun toezeggen zodra de VS dat ook had gedaan. Als 
gevolg van de Nederlandse druk om de Singapore-overeenkomsten te ratificeren, schreef 
minister Eden aan Churchill op 30 juli 1941 dat: “the Netherlands Government lose no 
opportunity to comment on our hesitation to exchange some kind of assurances and the 
position with them is becoming rapidly more difficult.”8  

In het licht daarvan gaf Eden in een ontmoeting met ambassadeur Michiels aan dat in geval 
van een aanval op Nederlands-Indië, “Great Britain would do the utmost in its power, but 
had to remain the sole judge of what actions or military measures were practicable and 
likely to achieve the common purpose.” Toen Michiels vroeg of dit een toezegging van 
militaire steun was, bevestigde Eden dat en gaf hij aan dat het War Cabinet deze verklaring 
wilde afgeven als surrogaat voor de ratificatie van de Singapore-overeenkomsten. De 
Nederlandse regering was echter op zoek naar een publieke steunbetuiging, aangezien 
alleen daarmee Japan voldoende zou worden afgeschrikt Nederlands-Indië aan te vallen. 
Het archiefmateriaal wijst erop dat Groot-Brittannië en de Verenigde Staten de Nederlandse 
regering gerust probeerden te stellen middels de garanties achter gesloten deuren, maar 
dat Nederland begon te twijfelen aan de oprechtheid van de bondgenoten en de intenties in 
het Verre Oosten.  

Ook de VS gaf de indruk er alternatieve motieven op na te houden toen de boodschap die 
het land zou afgeven aan Japan, over de consequenties die zouden volgen als Japan zich 
richting Nederlands-Indië zou bewegen, niet werd afgegeven in augustus 1941. De beloofde 
boodschap hield in dat elke Japanse agressie in het Verre Oosten de VS zou dwingen 
maatregelen te nemen “even though these might lead to war between the U.S. and Japan.” 
Echter, Roosevelt gebruikte deze cruciale woorden, “might lead to war”, niet in zijn gesprek 
met de Japanners. Ook de Britten zeiden dat: “his actual warning did not make it clear, as 
had been the original object, that war with the United States might be the result of further 
Japanese moves.”9 Door deze zwakke bewoording te gebruiken, gaf Roosevelt Japan de 
indruk dat de VS de veiligheid van de koloniën niet kon garanderen — een indruk die 
Nederland koste wat het kost wilde voorkomen. Door Japan zowel publiekelijk als privé niet 
af te schrikken, liet Roosevelt Nederland en de koloniën kwetsbaar in het Verre Oosten.  

China-kwestie 

Na de implementatie van het embargo kon Japan effectief twee routes bewandelen: het kon 
tot een overeenkomst komen over het (gedeeltelijk) opheffen van het embargo, of het kon 
de olievelden in Nederlands-Indië bezetten. Japan had in de eerste maanden van het 
embargo besloten om deze eerste route te testen — en was bereid tot aanzienlijke 
concessies om tot een overeenkomst te komen, zoals het stopzetten van verdergaande 



expansie, het terugtrekken uit Indochina en zelfs het werken aan een overeenkomst met 
China. 

Het is opvallend dat gedurende deze eerste maanden van onderhandelingen tussen de VS 
en Japan de Nederlandse regering niet of nauwelijks werd geconsulteerd of geïnformeerd. 
In het licht van de backdoor theory kan het gebrek aan Nederlandse betrokkenheid bij deze 
besprekingen verklaard worden door het feit dat de Amerikaanse en Japanse posities in 
eerste instantie niet zo ver uit elkaar lagen, maar dat de VS geen interesse had in het 
bereiken van een overeenkomst. De Nederlandse regering zou dan alleen maar tot last zijn 
bij deze besprekingen.  

Toen Nederland en Groot-Brittannië in november 1941 eindelijk als volwaardige partners 
betrokken werden bij de besprekingen aangaande het ‘modus vivendi’-voorstel dat toen op 
tafel lag, waren eigenlijk alle beslissingen al genomen. Zowel Groot-Brittannië als Nederland 
ging ervan uit dat de enige manier om volledige economische malaise in Japan te 
voorkomen het sluiten van een overeenkomst was, niet oorlog. 

Echter, op het laatste moment gooide de China-kwestie roet in het eten. Japan wilde 
terugkeren naar de situatie van vóór de Japanse invasie van Indochina — wat ook 
acceptabel zou zijn voor de Nederlandse regering — maar voor Secretary of State Cordell 
Hull was de minimale voorwaarde voor overeenstemming de bevrijding van China. De VS 
had hier op het laatste moment nog op ingezet, maar voor Japan was het vrijwel onmogelijk 
om daaraan te voldoen. 

Uit deze gesprekken bleek dat Nederland en de VS niet op dezelfde lijn zaten aangaande de 
uitkomst van het embargo en het gewenste eindresultaat van de onderhandelingen met 
Japan. Beide partijen waren voor een krachtige implementatie van het embargo, maar om 
verschillende redenen: Nederland wilde dat Japan zich zou terugtrekken uit Indochina en de 
dreiging op de koloniën zou wegnemen. De China-kwestie was dus geen breekpunt voor de 
Nederlandse regering. Echter, de VS wilde de Japanse dreiging in haar totaliteit ten einde 
brengen. Zo werd gesteld dat “this does not prevent us [the United States] to admit that it is 
desirable to use this pressure, once it has started, in order to obtain a more definite 
solution.”10 Door de uiteenlopende meningen tussen de bondgenoten werd het modus 
vivendi-akkoord uiteindelijk niet gepresenteerd aan de Japanse delegatie.  

Uit inlichtingenvergaring werd eind november 1941 duidelijk dat Japan actief aan het 
plannen was voor een oorlog in het Verre Oosten. In de ochtend van 27 november kreeg 
president Roosevelt het nieuws dat een grote Japanse vloot zich zuidwaarts verplaatste. 
Volgens Roosevelt was het nu wachten totdat Japan het eerste schot zou lossen. Op 4 
december werd ambassadeur Loudon geïnformeerd dat in geval van een Japanse aanval op 
Nederlands-Indië, de VS binnen het uur present zou zijn. Het werd pas duidelijk in de 
ochtend van 7 december dat de aanval niet gericht was op de koloniën, maar op de 
Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor.  

Terugkijkend op deze periode en de eindfase van onderhandelingen met Japan stelt minister 
van Koloniën Welter in een interview in de jaren ’50 dat de eisen die werden gesteld door 
de VS onacceptabel waren voor Japan en dat Roosevelt hiervan op de hoogte was. Volgens 



Welter probeerde Roosevelt een oorlog af te dwingen in het Verre Oosten, ook al wilde 
zowel Nederland als Groot-Brittannië dit niet. 

Het eindspel in het Verre Oosten 

Dit onderzoek werpt nieuw licht op de Amerikaanse buitenlandse politiek in de maanden 
voorafgaande aan Pearl Harbor door het perspectief van de Nederlandse regering te 
gebruiken. We zien dat de relatie tussen de VS en Nederland werd gekenmerkt door 
frustratie, wantrouwen en ongemak. Het was voor de Nederlandse regering een van de 
eerste kennismakingen met de nieuwe wereldorde waarin de VS de gang van zaken zou 
bepalen — en de Nederlandse beleidsmakers vonden het moeilijk zich naar die rol te 
schikken. Nederland en Nederlands-Indië bevonden zich in het epicentrum van de 
machtsstrijd in het Verre Oosten en waren getuige van de geboorte van de VS als 
wereldmacht.  

Het was teleurstellend voor de Nederlandse regering dat het vertrouwen in het 
bondgenootschap niet wederzijds was. Het gebrek aan transparantie — terwijl Nederland 
zijn rijk op het spel had staan — werd niet gewaardeerd. Echter, Nederland had de 
bondgenoten nodig, want Japan was niet af te schrikken zonder militaire macht. In dit 
pokerspel had Nederland de bondgenoten nodig voor een geloofwaardige bluf, maar de 
bondgenoten wilden dit niet onderschrijven. Het zou gesteld kunnen worden dat Roosevelt 
niet de intentie had om Japan af te schrikken, maar bewust de Nederlandse koloniën 
kwetsbaar wilde houden om een confrontatie in het Verre Oosten uit te lokken.  

Concluderend kan men stellen dat de VS en Nederland verschillende doelen voor ogen 
hadden met het embargo: Nederland wilde Japan afschrikken en de status quo in het Verre 
Oosten behouden, terwijl de VS de status quo wilde herzien. Deze twee doelen zouden dus 
nooit verenigd kunnen worden: waar Nederland de koloniën wilde behouden, dienden zij 
voor de VS als lokaas.  
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