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Inleiding

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen. De grootste
crisis, politiek, militair en vanuit menselijk perspectief, uit de Nederlandse geschiedenis sinds
de Franse tijd was het gevolg. De Duitse inval leidde dan ook tot een enorme schok onder de
Nederlandse bevolking, die in grote meerderheid erop vertrouwd of althans gehoopt had dat
Nederland in het Europese conflict van 1939-1940 opnieuw, zoals in de oorlog van 1914-
1918, neutraal zou kunnen blijven. 
De Duitse inval in 1940 wordt daarom algemeen beschouwd als het faillissement van het tradi-
tionele Nederlandse veiligheidsbeleid. De grondslag van dit beleid is immers de verdediging van
het nationale belang, waarbij de territoriale onschendbaarheid als het hoogste belang geldt. Sinds
1839 was het uitgangspunt dat het Nederlandse nationale belang het meest was gediend bij een
strikte handhaving van de neutraliteit. Door zich afzijdig te houden van het internationale mach-
tenspel hoopte de Nederlandse regering buiten een Europees conflict te kunnen blijven.
Vanwege zijn strategische positie tussen de drie grote Europese mogendheden was Nederland
immers zeer kwetsbaar. Zodra een oorlog dreigde versterkte Nederland zijn krijgsmacht en
werd, volgens het idee van de gewapende neutraliteit, de verdediging naar alle zijden toe gericht.
Als Nederland dan toch zou worden aangevallen door een sterke vijand, dan werd gerekend op
de steun van de andere grote mogendheden, in het bijzonder het Verenigd Koninkrijk. Naast het
feit dat in 1940 de afschrikking van de gewapende Nederlandse neutraliteit faalde, bleek ook dat
de hulp van de geallieerden niet toereikend was om de Duitse aanval te keren. De Duitse inval
betekende een breuk in het Nederlandse veiligheidsbeleid. De Nederlandse regering en samen-
leving verloren hun vertrouwen in de politiek van neutraliteit, en bekeerden zich tot een actieve
deelname aan een militair bondgenootschap. Na de Tweede Wereldoorlog werd Nederland een
loyaal lid van de NAVO en was het bereid fors te investeren in de krijgmacht. 
Gezien de grote gevolgen van de Duitse inval voor Nederland heeft de vraag hoe dit had kun-
nen gebeuren veel aandacht gekregen. De historici hebben bij de beantwoording van deze
vraag doorgaans niet bepaald mild geoordeeld over het crisismanagement van de Nederlandse
vooroorlogse regeringen. Hen wordt onder andere verweten het Duitse gevaar vanaf 1935 te
hebben onderschat en zich op de voor Nederland cruciale geallieerde militaire hulp onvol-
doende te hebben voorbereid. Zo schrijft De Jong dat de Nederlandse politieke en militaire
elites ronduit naïef reageerden op de groeiende oorlogsdreiging door star vast te houden aan
het neutraliteitsbeleid. De afgelopen jaren is in diverse publicaties over het Nederlandse bui-
tenlands en defensiebeleid de kritiek wat genuanceerder en wordt onder andere gewezen op
het gebrek aan alternatieven voor de gevoerde neutraliteitspolitiek. Opvallend is dat de mees-
te historici wel eensgezind zijn in hun opvatting over de onvermijdelijkheid van zowel de
Duitse inval als de Nederlandse nederlaag. Het beeld wat door hen wordt geschapen is een
hulpeloos Nederland met een krachteloze en passieve regering die niet in staat was de onher-
roepelijke Duitse agressie te voorkomen of te weerstaan. 
De vraag is echter in hoeverre de Duitse inval als onafwendbaar moet worden beschouwd.
Duidelijk is dat de overweging of de Nederlandse neutraliteit zou worden gerespecteerd niet
in Den Haag maar in de hoofdsteden van de Europese grote mogendheden werd gemaakt. Dat
wil echter niet zeggen dat de Nederlandse buitenlandse en defensiepolitiek geen enkele
invloed op deze beslissing had. Zo werd zowel in de aanloop naar als tijdens de Eerste
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Wereldoorlog de visie van de strijdende partijen op het Nederlandse veiligheidsbeleid betrok-
ken in hun analyses van de kans op succes, de kosten en de baten van een mogelijke verove-
ring van Nederland. Ook aan het begin van de Tweede Wereldoorlog bestond er een relatie
tussen het Nederlandse buitenlands en defensiebeleid en de positie van Nederland in de Duitse
en geallieerde strategische planning. In feite werd de strijd om Nederland niet in de meidagen
van 1940 beslist, maar tijdens de voorafgaande maanden toen Nederland zich voorbereidde op
een mogelijke aanval en in Berlijn de afweging werd gemaakt of Nederland onderdeel zou
moeten worden van het Duitse aanvalsplan op West-Europa, terwijl in Londen, Parijs en
Brussel werd gediscussieerd over de vraag of en hoe een eventuele hulpoperatie aan
Nederland vormgegeven zou moeten worden. 
Deze studie onderzoekt de strategische positie van Nederland gedurende de periode van sep-
tember 1939 tot mei 1940 vanuit internationaal perspectief, juist omdat het lot van Nederland
in de eerste plaats in Londen, Parijs, Brussel en Berlijn bepaald werd en omdat dit aspect in
eerdere verhandelingen onderbelicht is gebleven. De voornaamste bronnen voor dit onderzoek
zijn de diplomatieke en militaire archieven in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk. Ook archieven in de Verenigde Staten zijn geraadpleegd. Dit laatste
land was dan wel niet direct betrokken bij het Europese conflict van 1939-1940, maar de
Amerikanen golden als betrekkelijk objectieve en goed geïnformeerde waarnemers. Het
bestudeerde buitenlandse archiefmateriaal bevat onder andere de berichten van diplomaten en
militaire attachés verbonden aan de gezantschappen in Den Haag en de rapportages van de
militaire inlichtingendiensten van genoemde landen. Daarnaast zijn de archieven geraad-
pleegd van de verschillende Generale Staven en van de Franse en Duitse eenheden die in
Nederland zijn ingezet. Ook de Nederlandse archieven van het Ministerie van Defensie en van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn onderzocht op ondermeer de rapportages van de
diplomatieke posten in het buitenland, de Nederlandse militaire inlichtingendienst en de
berichten van de Nederlandse Generale Staf en het Veldleger. Tevens zijn in de diverse archie-
ven niet-gepubliceerde verslagen of dagboeken van enkele betrokken politici, diplomaten en
militairen geanalyseerd. 
Het resultaat van het onderzoek naar de positie van Nederland vóór en bij het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog wordt in dit boek gepresenteerd vanuit de Duitse, de geallieerde en
de Nederlandse invalshoek. Na een inleidend hoofdstuk over het Nederlandse veiligheidsbe-
leid tussen 1870 en 1939 wordt de positie van Nederland in de Duitse planning van het offen-
sief tegen West-Europa tussen september 1939 en mei 1940 behandeld. De centrale vraag is
hierbij welke overwegingen een rol speelden bij de Duitse beslissing om ook Nederland aan
te vallen. Het derde hoofdstuk gaat over de ontwikkeling van het Franse plan voor militaire
hulp aan Nederland binnen de geallieerde operationele strategie. Speciale aandacht gaat hier-
bij uit naar de verschillende motieven achter de – in Britse en Franse militaire kringen niet
onomstreden – geallieerde militaire steun aan Nederland. Tenslotte verschaffen ook de buiten-
landse bronnen ook veel inzicht in het denken in de Nederlandse politieke en militaire top ten
aanzien van de oorlogsdreiging en over de veelal geheime contacten die de Nederlanders
onderhielden met de Amerikanen, Belgen, Fransen en de Britten. In het vierde en laatste
hoofdstuk wordt de Nederlandse perceptie van het Duitse invasiegevaar beschreven waarbij
in het bijzonder wordt ingegaan hoe in het Nederlandse veiligheidsbeleid werd gereageerd op
de oorlogsdreiging. Het doel van deze studie is om na te gaan of er een interactie bestond tus-
sen de Duitse en de geallieerde militaire strategieën ten aanzien van Nederland en het
Nederlandse buitenlands en defensiebeleid. 
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