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Hoofdstuk 1 

Het Nederlandse veiligheidsbeleid in Europa 1870-1939 

‘Het gevaar op het uitbreken van een West-Europeesche oorlog is thans 
aanwezig, het wordt van jaar tot jaar grooter; de kans, dat wij daarin 
betrokken worden is grooter dan vóór ’14 het geval was.’1

(Reijnders, chef van de Nederlandse Generale Staf, februari 1935) 

Inleiding
Op 6 februari 1936 rapporteerde de Amerikaanse gezant in Den Haag Emmet aan Washington
over het Nederlandse regeringsvoorstel om een bewapeningsfonds in te stellen van ruim 50
miljoen gulden. Het geld zou gebruikt moeten worden voor de bouw van versterkingen, de
opbouw van een luchtmacht en de aanschaf van wapens voor het leger en de vloot. De achter-
liggende reden voor deze herbewapening lag volgens Emmet in het feit dat de Nederlanders
geloofden dat het onmogelijk zou zijn dat hun land in een nieuwe Europese oorlog volledig
neutraal zou kunnen blijven, zoals dat in de Eerste Wereldoorlog wel het geval was geweest.
Hij verklaarde de Nederlandse bezorgdheid over hun positie vooral door hun angst voor
Duitsland: 

‘uneasiness in the Netherlands is due to the following factors, some of which have been in sight since
the War and others of which have been injected into the situation more recently: (a) the growth of
aviation as a military offensive weapon; (b) the failure of the League of Nations to prevent either
Japan or Italy from extending their territories at the expense of weaker nations; and (c) the fortifica-
tions of the eastern French frontiers and the completion of the Albert Canal and the probable exten-
sive fortification of the entire Belgian eastern frontier, leaving the eastern frontier of Holland the
only comparatively easy route for German field armies in the case of an attack on France or Great
Brittain. Another reason exists, however, and it is perhaps the most important one, namely, the com-
plete distrust which the Government and the people of the Netherlands feel for Nazi Germany, aug-
mented as it has been during the past year by military and semi-military activities in the neighbor-
hood of the Dutch border.’2

Voor de Amerikaanse diplomatieke waarnemers was het duidelijk dat de Nederlandse leger-
leiding zeer goed besefte dat het grootste gevaar voor een neutraliteitsschending van de zijde
van Duitsland te duchten was. Naar aanleiding van de Nederlandse militaire manoeuvres in
oktober 1937 berichtte de de eerste secretaris van het Amerikaanse gezantschap in Den Haag
Webb Benton aan Washington: ‘the only possibility of attack to be considered by the
Netherlands is from the side of Germany…..the most probable reason for a German attack on
this country, in view of Netherlands army officers, would be the desire to strike Belgium and
France on a comparatively unprotected flank. The next most probable reason would be a desi-
re to secure air and submarine bases in Zeeland.’3 Webb Benton constateerde dat Nederland
zijn verdedigingslinies opbouwde en zijn krijgsmacht versterkte met meer manschappen en
nieuw materieel: ‘it is evident that the Dutch Government is doing everything feasible to con-
vince the German military leaders that a sweep through the Nederlands, whatever its objecti-
ve, is not likely to be profitable in any contingency which is likely to arise.’4
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De Duitsers zelf hielden ook de militaire ontwikkelingen in Nederland nauwlettend in de
gaten. Begin 1935 rapporteerde het Duitse gezantschap in Den Haag dat Nederland vanaf
1934 in militaire zin zich niet meer neutraal opstelde maar zijn defensie volledig voorbereid-
de op een Duitse inval. Zo zouden de Nederlanders wegen, versterkingen en vliegvelden in
het oosten van hun land aanleggen en daarnaast ook toenadering zoeken tot België. Begin
1938 schreef een Duitse diplomaat in Nederland aan Berlijn: ‘die energisch in Angriff genom-
menen Rüstungsmassnahmen zeigen, daß man hier aus seinem militärischen Dornröschenschlaf
erwacht ist.’5 

Nederland nam tot de aanvang van de Tweede Wereldoorlog een strategische positie in tussen
de Europese grote mogendheden. De Nederlandse havenfaciliteiten, de riviermondingen, het
Nederlandse koloniale bezit en de mogelijkheden die het Nederlandse grondgebied bood als
operatie- en doormarsgebied voor een flankaanval op de vijand, maakten het voor de strijden-
de partijen in een Europees conflict aantrekkelijk om het land te bezetten. Bovendien was
Nederland zeer kwetsbaar voor een aanval van een sterke agressor. Nederland was in geogra-
fisch opzicht klein, had een goede infrastructuur en had – afgezien van de grote rivieren – wei-
nig natuurlijke barrières. Het Nederlandse veiligheidsbeleid was er dan ook op gericht om bui-
ten een Europees conflict te blijven. Door een politiek van de gewapende neutraliteit moest
een vijand ervan weerhouden worden om Nederland te bezetten. Het was van vitaal belang om
een mogelijke militaire dreiging van de grote buurlanden tijdig te onderkennen. In reactie op
toenemend oorlogsgevaar werd de Nederlandse defensie versterkt. Op het gebied van het bui-
tenlands beleid beschikte Nederland over minder mogelijkheden. De Nederlandse regering
hield immers strikt vast aan de neutraliteitsbeginselen en rekende op hulp van andere landen
als het dan toch zou worden aangevallen. Het neutraliteitsbeleid verhinderde echter dat voor-
af afspraken gemaakt zouden kunnen worden gemaakt met een of meer potentiële bondgeno-
ten. 
In dit inleidende hoofdstuk wordt in grote lijnen beschreven hoe Nederland in de aanloop naar
zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog reageerde op het oorlogsgevaar en welke maat-
regelen hiertegen werden genomen op het gebied van het buitenlands en defensiebeleid.
Daarnaast wordt de positie van Nederland in de oorlogsstrategie van de Europese grote
mogendheden, in het bijzonder die van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, behandeld.  

Het Nederlandse buitenlands en defensiebeleid van 1870 tot 1919
In de 17e en 18e eeuw speelde de Republiek der Zeven Provinciën een actieve rol op het inter-
nationale politieke toneel. Maar vanaf het einde van de 17e eeuw opereerde het land steeds
meer in samenwerking met en onder de beschermde vleugels van het Verenigd Koninkrijk. De
Pruisische Koning Frederik de Grote sprak over de Republiek als over ‘de sloep achter het
Engelse fregat.’6 Koning Willem I hoopte na de Franse tijd (1795-1815) dat Nederland weer
een vooraanstaande positie in de wereld zou kunnen innemen. Na de Belgische afscheiding in
1839 verloor Nederland echter definitief de aanspraak op de status van grote mogendheid. Het
land trok zich daarna terug in een passieve politiek van afzijdigheid en neutraliteit. Ondanks
de traumatische ervaring van de Britse weigering om de Nederlanders te steunen bij de
Belgische opstand, bleef men erop vertrouwen dat het Verenigd Koninkrijk Nederland te hulp
zou komen bij een Franse of Duitse dreiging. Het zou immers in het belang van het Verenigd
Koninkrijk zijn dat de strategische Rijndelta niet in handen zou vallen van een andere grote
mogendheid.7
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Omdat ook het neutrale België een buffer vormde bestond er nauwelijks gevaar voor
Nederland voor een strategische Franse overval. De internationale verhoudingen veranderden
echter ingrijpend na de overtuigende overwinning van Pruisen en zijn Duitse bondgenoten op
Frankrijk en de daaropvolgende Duitse eenwording in 1871. Het Nederlandse wantrouwen
over het Franse machtsstreven werd hierna ingeruild voor de angst voor de Duitse expansio-
nistische politiek. De versnelde industrialisatie van het verenigde Duitsland zorgde echter ook
voor een economische bloei in Nederland. Behalve dat Nederland zich dus bedreigd voelde
door de militaire macht van Duitsland werd het tegelijkertijd ook in toenemende mate econo-
misch afhankelijk van de grote Oostbuur. In 1913 was ruim 28% van de Nederlandse import
afkomstig uit Duitsland en namen de Duitsers bijna de helft van de totale Nederlandse export
af. Wielinga omschreef de Nederlandse houding ten opzichte van Duitsland dan ook treffend
als ‘gevoelig en kwetsbaar.’8 Aan het einde van de 19e eeuw groeide in Nederland de bezorgd-
heid of het Verenigd Koninkrijk nog wel sterk genoeg zou zijn om het Nederlandse moeder-
land te kunnen beschermen. Dankzij de kracht van de Royal Navy bestond deze vrees veel
minder ten aanzien van de Britse hulp bij de verdediging van de Nederlandse koloniën. De
Nederlands-Britse relatie verslechterde daarnaast door de Boerenoorlog (1899-1902), die de
Britten uitvochten met de Zuid-Afrikaanse boeren van Nederlandse afkomst. De verschuiven-
de machtsverhoudingen in Europa leidden er mede toe dat Nederland zich actiever ging
opstellen op het internationale toneel. Het land ondersteunde verschillende initiatieven die tot
doel hadden de internationale vrede en veiligheid te bevorderen, zoals de Haagse vredescon-
ferenties in 1899 en 1907 en de oprichting van het Permante Hof van Arbitrage, dat in 1913
in het Vredespaleis werd gevestigd. De actievere Nederlandse diplomatie, die meer afstand
nam tot het Verenigd Koninkrijk, werd nog versterkt door het aantreden van het kabinet-
Kuyper in 1901. Abraham Kuyper wilde een zelfbewuste buitenlandse politiek voeren in
plaats van het in zijn ogen machteloze afzijdigheidsbeleid. Hij zette zich in voor de opbouw
van de Nederlandse defensie en koos nadrukkelijk voor een oriëntatie op Duitsland. De pro-
Duitse koers van Kuyper gaf aanleiding tot geruchten over een mogelijk militair bondgenoot-
schap tussen Nederland en Duitsland. Het buitenlands beleid van de Nederlandse Premier
werd daarom niet alleen met zorg gadegeslagen in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, maar
riep ook in toenemende mate verzet op bij de Nederlandse politici, de handelselite en bij
Koningin Wilhelmina. Ondanks zijn bewondering voor Duitsland heeft Kuyper echter nooit
de Nederlandse neutraliteitspolitiek willen opgeven.9

In reactie op het buitenlands beleid van Kuyper schreef Wilhelmina, vanwege haar grote
belangstelling voor de krijgsmacht door Schöffer getypeerd als ‘soldatenkoningin’10, eind april
1905 een analyse over de Nederlandse positie in de wereld. Hierin werden onder andere de
voor- en nadelen van een militair bondgenootschap belicht. Nederland had volgens de vorstin
een grote kans om verwikkeld te raken in een Europese oorlog omdat de Nederlandse zeeha-
vens, riviermondingen en lange kustlijn van grote strategische waarde zouden zijn voor de
strijdende partijen. Om de vrijheid van handelen te kunnen behouden zou Nederland echter
het beste af zijn zonder bondgenootschap. Bovendien stond Nederland voor de onmogelijke
keuze met welk land het dan een militaire samenwerking zou moeten aangaan. Een continen-
tale macht, zoals Duitsland, was niet in staat om de Nederlandse overzeese koloniale bezet-
tingen te helpen verdedigen. Een alliantie met een vreemde martieme mogendheid zou in een
grootschalig conflict daartentegen een groot gevaar betekenen voor de positie van het
Nederlandse moederland. Wihelmina vond daarom dat de enige optie voor Nederland het
bewaren van de onafhankelijkheid was. Om de Nederlandse neutraliteit serieus te laten nemen
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in het buitenland was het echter in haar optiek wel noodzakelijk om de krijgsmacht te verster-
ken.11

De roep om een krachtiger Nederlandse defensie werd vanaf het einde van de negentiende
eeuw steeds luider naarmate de internationale spanningen toenamen. Vrijwel alle Europese
landen bouwden grote krijgsmachten op en het gevaar voor een grootschalig militair conflict
werd steeds manifester. Koningin Wihelmina had reden om zich zorgen te maken. Bij de laat-
ste maal dat de Nederlandse krijgsmacht in Europa op de proef was gesteld, waren belangrij-
ke gebreken aan het licht gekomen. Op 16 juli 1870 besloot de Nederlandse regering naar aan-
leiding van het dreigende uitbreken van de Frans-Duitse oorlog (1870-1871) het leger te
mobiliseren. Op papier telde de Nederlandse krijgsmacht 60.000 man, waaronder het
Veldleger met 35.000 man. Naast de actieve dienstplichtigen en de beroepssoldaten werden
vier lichtingen van in totaal 30.000 man onder de wapenen geroepen. De mobilisatie verliep
zeer chaotisch en het leger telde een tekort van bijna 7.000 man. Veel van de opgekomen sol-
daten bleken slecht geoefend te zijn en in een slechte conditie te verkeren. Daarnaast waren
er te weinig (onder)officieren en wapens. Door een gebrek aan paarden konden van de 108
vuurmonden van het Veldleger er maar 86 daadwerkelijk ingezet worden. De slecht verlopen
mobilisatie van 1870 maakte voor de Nederlandse regering duidelijk dat er fors geïnvesteerd
moest worden in een ingrijpende reorganisatie en modernisatie van de krijgsmacht.12

De Nederlandse defensie rustte op twee pijlers: enerzijds de stellingen bestaande uit forten en
waterlinies, anderzijds het mobiele Veldleger. De Vestingwet uit 1874 bepaalde dat Nederland
een samenhangend stelsel verdedigingslinies moest krijgen waarvan de kosten op 30 miljoen
gulden werden geraamd. Verschillende over het land verspreid liggende vestingsteden en stel-
lingen, met name die direct aan de grens lagen, werden opgeheven. Besloten werd om de
Nederlandse verdediging nog meer te concentreren in het westen van het land. Prioriteit kreeg
de modernisering van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waaraan in tien jaar tijd ruim tien mil-
joen gulden werd besteed. Daarnaast werd vanaf 1880 de Stelling Amsterdam aangelegd. In
deze linie van 135 kilometer werden 42 forten gebouwd, waaronder in 1883 het fort Pampus.
Was de Hollandse Waterlinie gericht tegen een mogelijke aanval vanuit het oosten, ook de
kustverdediging, die Nederland moest beschermen tegen een aanval uit zee, werd verbeterd.
Hoek van Holland kreeg een pantserkoepelfort en ook de Stelling Den Helder werd gemoder-
niseerd.13 Het voorstel uit 1909 voor de bouw van een kustfort met zwaar geschut bij
Vlissingen deed internationaal veel stof opwaaien. Frankrijk en België beschouwden het
Nederlandse plan voor een fort waarmee de Westerschelde kon worden afgesloten enkel als
een Duits belang. De Nederlandse landmacht klaagde ook dat het dure vestingwerk een te
grote aantasting van het defensiebudget zou betekenen, wat ten kostte zou gaan van andere
militaire uitgaven. De Nederlandse regering hanteerde echter het standpunt dat de neutrali-
teitspositie geloofwaardiger was als het land zich naar alle zijden zou verdedigen. Ook in het
Verenigd Koninkrijk was er enig begrip voor het argument dat wanneer de Duitsers erop kon-
den vertrouwen dat de Nederlandse kustverdediging in staat zou zijn een (Britse) aanval uit
zee op Walcheren te voorkomen, de Duitsers zich minder snel genoodzaakt zouden zien om
zelf Nederland te bezetten. Maar toen het wetsvoorstel voor de verbetering van de kustverde-
diging uiteindelijk in 1913 werd aangenomen, werd er in plaats van het oorspronkelijk voor-
gestelde bedrag van 40 miljoen gulden slechts twaalf miljoen gulden beschikbaar gesteld.
Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werden de Duitse Krupp kanonnen niet gele-
verd en is het fort De Ruyter ook nooit afgebouwd.14 Het probleem was dat de modernisering
van de verdedigingslinies niet bepaald kosteneffectief was. Het bouwen van forten of andere
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versterkingen was duur, terwijl de voordurende aanleg van nieuwe verkeerswegen en spoor-
lijnen voor kwetsbare accessen in de verdedigingslinies zorgden. De stellingbouw kon ook de
snelle militairtechnologische ontwikkelingen nauwelijks bijhouden. De vooruitgang in de
vuurkracht van artillerie, zoals de introductie van de brisantgranaat, of de ontwikkeling van
het luchtwapen, betekenden dat verdedigingswerken vrij snel na hun oplevering al weer ver-
ouderd waren. Rond de eeuwwisseling kwam het accent van de Nederlandse defensie dan ook
steeds meer te liggen bij het Veldleger.15

Over de noodzaak van een groter en beter getraind Veldleger bestond brede politieke overeen-
stemming, maar er werd verschillend gedacht over de vraag hoe de krijgsmacht moest wor-
den georganiseerd. De linkse en liberale partijen drongen aan op de vorming van een volledig
mobilisabel volksleger door de invoering van een algemene dienstplicht. De rechtse partijen
en de legertop zelf gaven de voorkeur aan een kadermilitie leger naar Duits model, bestaande
uit een beroepscomponent van (onder)officieren en uit een deel oproepbare dienstplichtigen.
De eerste verbeteringsstap werd in 1898 gemaakt met de invoering van de persoonlijke dienst-
plicht. Het remplaçantenstelsel, waarbij men tegen betaling de dienstplicht door een ander kon
laten vervullen, werd hiermee afgeschaft. Na een jarenlange politieke discussie werden er ver-
volgens in 1901 nieuwe legerwetten aangenomen waardoor Nederland alsnog een kadermili-
tie leger kreeg. In de nieuwe legerorganisatie werd de omvang van de jaarlijkse lichting
dienstplichtigen verhoogd van 11.000 tot 17.500 man. In totaal waren ieder jaar 36.000 man-
nen beschikbaar, zodat niet kan worden gesproken van een algemene dienstplicht. De duur
van de diensttijd bij de infanterie werd echter danig verkort van één jaar naar acht en een halve
maand. Van elke lichting hoefde een groep van ruim 5.000 man, de zogenaamde voorgeoefen-
den, zelfs slechts vier maanden te dienen. Dienstplichtigen die waren ingedeeld bij de cavale-
rie of de artillerie bleven daarentegen minimaal achttien maanden onder de wapenen. De afge-
zwaaide soldaten bleven vijftien jaar oproepbaar, waarvan zeven jaar als reservist bij de
Landweer. Door de grotere lichtingen kon de krijgsmacht worden uitgebreid. In 1906 werd de
oorlogssterkte van het Veldleger bepaald op vier divisies en één cavaleriebrigade. Één jaar
later kreeg het Veldleger een hoofdkwartier in vredestijd. Het Nederlandse leger werd ook uit-
gerust met moderne wapens. In Oostenrijk werden in 1895 het nieuwe infanteriegeweer
Männnlicher Model 95 en in 1908 de Schwarzlose mitrailleur aangekocht. In 1904 werd het
7.5 cm snelvuurkanon van de Duitse firma Krupp bij de Nederlandse artillerie ingevoerd
onder de naam 7 Veld. De drijvende kracht achter de modernisering van de Nederlandse
krijgsmacht was luitenant-generaal Cornelis Snijders, die in 1910 tot chef van de Generale
Staf was benoemd. Hij gold als een koppig maar bekwaam bevelhebber, die oog had voor
moderne militairtechnologische ontwikkelingen. Zo onderkende Snijders al vóór de Eerste
Wereldoorlog de grote waarde van het luchtwapen. Bij de grote legermanoeuvres in 1911 wer-
den al zes gehuurde verkenningsvliegtuigen ingezet. Twee jaar later werd de
Luchtvaartafdeling (L.V.A.) van de Koninklijke Landmacht opgericht. Ook de verzorging en
bevoorrading van de krijgsmacht werden verbeterd. In 1904 werden voor het eerst vrachtwa-
gens gebruikt en in 1913 kregen de troepen de beschikking over veldkeukens. Het Veldleger
hield vanaf 1909 op de Veluwe en in de Betuwe grootschalige manoeuvres met twee divisies
tegelijk. Het legerstelsel werd in maart 1913 nogmaals verbeterd door de Minister van Oorlog
Colijn. Met de invoering van de Militiewet in 1912 werd het jaarlijkse contingent dienstplich-
tigen verhoogd tot 23.000 man. De duur van de eerste oefening werd ook enigszins aangepast.
Voorgeoefenden moesten nu zes en een halve maand onder de wapenen, terwijl de andere
infanteristen acht en een halve maand bleven dienen. De diensttijd bij de artillerie, genie en
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cavalerie bedroeg vijftien tot vierentwintig maanden. De nieuw ingevoerde legerorganisatie
betekende ook dat in vredestijd alle eenheden vanaf compagnie in afgeslankte vorm al aanwe-
zig waren en over een vaste staf beschikten. Na mobilisatie konden deze dan snel op volle
sterkte worden gebracht. De opkomst van de jaarlijkse lichting werd ook in een tweeploegen-
stelsel gevat, waardoor er permanent actieve troepen beschikbaar waren. Omdat de afgezwaai-
de soldaten nog maar elf jaar in plaats van vijftien jaar mobilisabel waren, waarvan vijf jaar
bij de Landweer, werd het Nederlandse leger niet groter maar wel jonger. Als gevolg van deze
verbeterslag sinds de eeuwwisseling beschikte Nederland in 1914 over een kadermilitie leger
van redelijke omvang. In 1913 telde de Nederlandse krijgsmacht op papier een mobilisabele
sterkte van 11.000 beroepssoldaten, 125.000 militiciens (dienstplichtigen tot 26 jaar) en
75.000 man Landweer (dienstplichtigen tot 32 jaar). Ongeveer 130.000 man, dienstplichtigen
en vrijwilligers tot 40 jaar, dienden in de nieuw opgerichte Landstorm. De Landweer en de
Landstorm waren voornamelijk bestemd om te worden ingezet in de forten en andere verde-
digingswerken van de linies. Het Veldleger, dat in oorlogstijd een omvang van 95.000 man
had, zou worden geconcentreerd aan de grens waar een neutraliteitsschending dreigde.
Doordat deze mobiele strijdmacht buiten het statische verdelingsstelsel zou moeten kunnen
opereren, kreeg de Nederlandse legerleiding meer operationele mogelijkheden, waarbij zelfs
offensieve acties niet werden uitgesloten. Gesteld kan worden dat het Nederlandse leger op
het gebied van organisatie en uitrusting niet ver achter liep op de grote Europese landen. In
vergelijking met het buitenland waren de Nederlandse dienstplichtigen echter wel minder
getraind doordat zij doorgaans maar acht en een halve maand onder de wapenen waren
geweest. In België was de duur van de diensttijd anderhalf jaar en in Duitsland en Frankrijk
zelfs twee tot drie jaar.16

In de zomer van 1914 liepen de internationale spanningen hoog op. De Nederlandse regering
was van mening dat een snelle en tijdige mobilisatie van groot belang was voor de geloof-
waardigheid van de Nederlandse gewapende neutraliteit. Op 28 juli verklaarde Oostenrijk-
Hongarije de oorlog aan Servië. Het conflict dreigde nog verder te escaleren toen Rusland op
30 juli zijn strijdkrachten ging mobiliseren. Nederland besloot niet langer te wachten en nog
dezelfde dag werden de grenstroepen en de kustwacht opgeroepen. Één dag later, op 31 juli
1914, werd de algemene mobilisatie gelast. Ongeveer 200.000 man, eenderde van de manne-
lijke bevolking tussen de 17 en 40 jaar, werd onder de wapenen gebracht. Hiervan waren
95.000 man bestemd voor dienst in het Veldleger, 10.000 man werden aan de grens gestatio-
neerd, 75.000 man vormden de bezetting van de stellingen en 20.000 man werden in depots
gelegerd. De Nederlandse krijgsmacht beschikte over 17.000 paarden, 3.400 gemotoriseerde
voertuigen en vier vliegtuigen. De voornaamste bewapening bestond uit 780 mitrailleurs en
2.000 lichte en middelzware artilleriestukken, waarvan minder dan de helft als modern kon
worden beschouwd. Nederland mobiliseerde sneller dan de meeste andere Europese landen en
in tegenstelling tot 1870 verliep de mobilisatie nu zonder al te veel grote problemen. Op 3
augustus 1914, de dag dat Duitsland Frankrijk de oorlog verklaarde, lag het Nederlandse
Veldleger al gereed in een voorbereide afwachtingsopstelling. De Nederlandse regering
benoemde de chef van de Generale Staf Snijders tot Opperbevelhebber van Land- en
Zeemacht (OLZ) en bevorderde hem tot generaal. Nederland had verklaard dat het neutraal
wilde blijven, maar de legerleiding hield desondanks rekening met een mogelijke Duitse door-
tocht van het land ten zuiden van de rivieren of met een Britse invasie op Walcheren. Vanaf
1900 was in diverse oefeningen van de Nederlandse Generale Staf een Duitse opmars door

Het Nederlandse veiligheidsbeleid in Europa 1870-1939 16



Limburg en ook mogelijk Noord-Brabant aan de orde geweest. De Nederlandse stafoefenin-
gen uit december 1913 en juni 1914 gingen uit van de scenario’s van een Britse poging om
oorlogschepen te stationeren in Zeeland en van een Britse landing bij Harlingen en Delfzijl
ten behoeve van een aanval op Noord-Duitsland. Omdat het gevaar van een neutraliteitsschen-
ding het grootst leek in het zuiden van Nederland, werden in de eerste weken van de oorlog
het hoofdkwartier en een belangrijk deel van het Veldleger in Noord-Brabant gestationeerd.17

De positie van Nederland in de Duitse operatieplannen 
Duitsland voerde onder keizer Wilhelm II (1888-1918) een ambitieus bewapeningsprogram-
ma uit. In het bijzonder de snelle opbouw van de Duitse vloot verhevigde de rivaliteit met het
Verenigd Koninkrijk. Met het oog op een mogelijk conflict tussen de beide landen kregen
zowel de Duitsers als de Britten meer interesse voor Nederland.18 Zo gaf Keizer Wilhelm II in
mei 1897 de opdracht aan de bevelhebber van de Duitse vloot, admiraal Von Knorr, een opzet
te maken voor een oorlog tegen het Verenigd Koninkrijk. Hierop ontwierp de Duitse
Marinestaf een plan voor een verrassingsaanval op Nederland en België dat Knorr op 21
februari 1898 aan Wilhelm II presenteerde. Het idee was om 11.000 soldaten op zeven stoom-
schepen en begeleid door acht slagschepen binnen 24 tot 30 uur naar de Westerschelde te
transporteren. In de monding van de rivier zouden vervolgens op zeven plaatsen landingen
plaatsvinden. Tegelijkertijd zouden twee Duitse legerkorpsen vanaf de oostgrens in de rich-
ting van zowel Breda als Antwerpen oprukken. Binnen enkele uren zouden Walcheren, Zuid-
Beveland en Antwerpen in Duitse handen moeten zijn gevallen. De controle over de
Scheldemonding zou van grote waarde zijn in een conflict met het Verenigd Koninkrijk. Het
rapport van de Duitse Marinestaf stelde dat, aangezien in een oorlog met het Verenigd
Koninkrijk het voortbestaan van het land op het spel zou staan, Duitsland zich niet moest laten
ontmoedigen door juridische vraagstukken zoals de neutraliteitsschending van Nederland en
België. Het was immers ook niet uit te sluiten dat de Britten zelf de Scheldemonding zouden
willen bezetten. De Nederlandse defensie werd daarbij niet in staat geacht veel te kunnen
ondernemen tegen een verovering van Walcheren. De Duitse Marinestaf verwachtte dat de
zwakke Nederlandse krijgsmacht volledig zou worden geconcentreerd in de provincies
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. De verdedigingswerken van de Hollandse Waterlinie
werden wel omschreven als een van de sterkste defensieve posities in Europa. Verondersteld
werd dat bij een mogelijk conflict tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland de
Nederlanders zouden willen vasthouden aan hun neutraliteitsbeleid. Een Nederlandse samen-
werking met de Duitsers zou immers onmiddellijk het verlies van de zeer rijke Nederlandse
koloniën aan het Verenigd Koninkrijk tot gevolg hebben.19

De chef van de Duitse Generale Staf generaal Von Schlieffen had echter grote bedenkingen
over de gewaagde onderneming van de Kaiserliche Marine. Hij hield zich ook niet zo zeer
bezig met een mogelijke oorlog tegen het Verenigd Koninkrijk, als wel met het strategische
dilemma hoe Duitsland moest omgaan met de dreiging van een tweefrontenoorlog tegen
Rusland en Frankrijk. De Duitse Generale Staf onderzocht diverse scenario’s, maar een snel-
le invasie van Frankrijk, vóórdat Rusland volledig zou zijn gemobiliseerd, had de voorkeur.
In een memorandum van 2 augustus 1897 concludeerde Von Schlieffen dat een Duitse door-
braak van de Franse verdediging aan de Frans-Duitse grens tussen Belfort en België door de
sterke fortificaties niet mogelijk was. Bij een Duitse aanval op Frankrijk zou daarom een
keuze moeten worden gemaakt tussen een opmars over de rechterflank via België en
Luxemburg of over de linkerflank via Zwitserland. Omdat de Zwitserse Alpen een aanval en
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de bevoorrading zouden bemoeilijken, stelde Von Schlieffen voor om in een oorlog met de
Fransen de Belgische neutraliteit te schenden, maar hij wees hierbij wel op de mogelijke
Britse reactie en de kracht van de Belgische vesting Luik. In het Duitse operatieplan
1899/1900 werd de aanval op Frankrijk via België en Luxemburg voor het eerst opgenomen.20

In de daarop volgende jaren werkte Von Schlieffen zijn aanvalsplan op West-Europa verder
uit. In eerste instantie was hij nog voorzichtig. Zo schreef de chef van de Duitse Generale Staf
in 1902 dat hij uitging van een Frans offensief. De Duitse troepen zouden hierbij alleen België
mogen binnenvallen op uitdrukkelijk bevel van het Duitse opperbevel. Het grondgebied van
Luxemburg mocht daarentegen wel onmiddellijk worden betreden als de Fransen dat ook
deden. Von Schlieffen vervolmaakte zijn operatieplan met behulp van ‘Kriegsspiele.’ In 1905
figureerde Nederland voor het eerst in een Duits oorlogsspel, namelijk als bondgenoot van
Duitsland.21 De laatste versie van het Von Schlieffenplan van 31 december 1905 was een stuk
gewaagder dan eerdere opzetten. Het gedetailleerde aanvalsplan ging ervan uit dat een twee-
frontenoorlog vermeden kon worden door vrijwel het volledige Duitse leger aan de westgrens
te concentreren. Door een snelle en preventieve aanval zouden de Franse strijdkrachten in zes
weken tijd volledig verslagen moeten worden, waarna de Duitsers hun handen vrij zouden
hebben om met de Russen te kunnen afrekenen. Von Schlieffen stelde voor om de Franse
legers te omsingelen, naar analogie van de beroemde slag van Cannae van 216 voor Christus
toen Hannibal de Romeinse legioenen wist in te sluiten en te vernietigen, door de sterke rech-
tervleugel van de Duitse aanvalslinie via Belgisch en Nederlands grondgebied te laten opruk-
ken.22 Het Duitse operatieplan 1905/06 ging ervan uit dat de Duitse rechterflank, het 1e Leger
onder Von Kluck, in 25 dagen Parijs moest zien te bereiken. Voor deze snelle opmars was het
gebruik van het Belgische en Nederlandse spoorwegnet onontbeerlijk. In Nederland werd
hierbij de controle over de bruggen over de Maas bij Venlo, Roermond en Maastricht en de
dubbele spoorlijnen in Midden en Zuid-Limburg van cruciaal belang geacht voor het slagen
van de Duitse aanval. Het 1e Duitse Leger zou vanaf het Nederlands grondgebied niet alleen
Brussel en Antwerpen kunnen insluiten, maar bovendien de sterke Belgische linie tussen
Namen en Luik vanuit het noorden kunnen oprollen.23 Volgens Von Schlieffen was het dus
vanuit militairoperationeel en logistiek oogpunt noodzakelijk om de neutraliteit van de Lage
Landen te schenden. Hij zag echter mogelijkheden om de Nederlanders zo ver te krijgen dat
zij een vrije Duitse opmars door Limburg zouden toestaan: ‘Die Niederlande erblicken in dem
Frankreich verbundenen England nicht weniger einen Freund als Deutschland. Ein
Abkommen mit ihnen wird sich erzielen lassen.’24 Von Schlieffen was echter niet helemaal
zeker van zijn zaak en nam in zijn plan op dat, als de Nederlandse troepen verzet zouden bie-
den, zij als vijand dienden te worden beschouwd. 
Waarop de chef van de Duitse Generale Staf zijn mening baseerde dat de Nederlanders bereid
zouden zijn om samen te werken met de Duitsers of alleen maar zouden protesteren tegen een
schending van hun neutraliteit, is onderwerp van debat tussen Nederlandse historici. De
Leeuw speculeert dat Von Schlieffen tot zijn idee is gekomen door de pro-Duitse politiek van
Kuyper. Fortuin en Snapper wijzen daarentegen op het feit dat de Duitsers bekend zouden zijn
geweest met de uitspraken van de toenmalige chef van de Nederlandse Generale staf, luite-
nant-generaal Kool (1897-1907), die stelde dat Nederland militair te zwak was om Limburg
te verdedigen. Von Schlieffen was echter een militair en geen diplomaat of politicus. Het lijkt
er daarom op dat zijn wens op een vrije doortocht door Zuid-Limburg eerder de vader van de
gedachte is geweest.25
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Op 1 januari 1906 ging Von Schlieffen met pensioen. Zijn aanvalsplan op West-Europa liet hij
als militair testament achter voor zijn opvolger, generaal Von Moltke (de jongere). In eerste
instantie liet de nieuwe Duitse chef van de Generale Staf het Von Schlieffenplan ongewijzigd.
De Duitsers gingen ervan uit dat Nederland waarschijnlijk toch wel bij de strijd betrokken zou
raken. Een Britse schending van de Nederlandse neutraliteit was immers ook niet uit te slui-
ten. In het operatieplan 1906/07 stond hiervoor: ‘die Haltung Hollands ist eher freundlich als
feindlich zu erwarten, während mit einer feindlichen Haltung Belgiens zu rechnen ist. Eine
Unterstützung Belgiens durch die englische Armee ist nicht ausgeschlossen. Sie kann durch
Holland vorgehen oder bei Antwerp landen.’26

In 1908 paste Von Moltke echter alsnog het Von Schlieffenplan aan door de opmars van het
1e Leger door Nederland te schrappen. In het operatieplan 1908/09 stond vermeld: ‘Die deuts-
chen Interessen fordern, dass holländisches Gebiet nicht betreten wird.’27 Deze wijziging zette
een mogelijke Duitse aanval op West-Europa onder een grote tijdsdruk. De ontplooiing van de
cruciale Duitse rechtervleugel moest nu plaatsvinden in de smalle ruime tussen Aken en de
zuidgrens van Nederlands Limburg. Voor de snelle opmars en de bevoorrading van het 1e
Leger was na de aanpassing door Von Moltke nog maar de helft van het aantal wegen en één
spoorlijn beschikbaar. Bovendien zou het nu heel lastig worden om de vesting Luik en de
hoofdmacht van het Belgische leger te omsingelen. De chef van de Duitse Generale Staf
erkende dat er een bondgenootschap met Nederland voor de Duitsers van onschatbare waar-
de zou zijn. Von Moltke geloofde echter niet dat met Nederland overeenstemming zou kun-
nen worden bereikt over een vrije doormars en het gebruik van het spoorwegnet. Zijn inschat-
ting was dat de Nederlanders deze schending van hun neutraliteit niet zouden accepteren.
Wanneer Nederland zich vijandig zou opstellen dan zouden de Duitsers minimaal twee leger-
korpsen nodig hebben om het Nederlandse leger vast te zetten. De flankdreiging voor de
Duitse rechtervleugel werd zelfs nog groter als de Britten troepen naar de Vesting Holland
zouden overbrengen. Von Moltke schreef daarom in 1911 dat een vijandig Nederland in de rug
desastreuze gevolgen zou kunnen hebben voor de Duitse opmars in het Westen. De rechter-
vleugel zou immers veel aan kracht inboeten als er troepen vrij gemaakt zouden moeten wor-
den om tegen Nederland te worden ingezet. Een neutraal Nederland zou daarentegen de
Duitse aanval tegen Frankrijk juist rugdekking geven. Von Moltke was dan ook van mening
dat de technische complicaties van een opmars door alleen België van de Duitse rechtervleu-
gel te prefereren waren boven het risico dat Nederland de zijde van de vijand zou kiezen. De
inschatting van de oprechtheid van de Nederlandse neutraliteit en het weerstandsvermogen
van de Nederlandse krijgsmacht speelden in zijn overweging een doorslaggevende rol. De
Duitse legerleiding werd over de Nederlandse neutraliteit en defensie goed geïnformeerd door
de Duitse militair attaché in Den Haag, majoor Renner. Diens rapporten over de versterking
van de Nederlandse kustverdediging verzekerden Von Moltke dat Nederland ook niet zonder
slag of stoot in Britse handen zou vallen. Generaal-majoor Thiange, de chef van de
Nederlandse Generale Staf, liet Renner in november 1908 zelfs weten dat het enige doel voor
zijn land het handhaven van de neutraliteit was. De Nederlanders hadden hierbij volgens hem
meer zorg over een mogelijke Britse landing dan over een Duitse opmars door Limburg.
Thiange vroeg aan Renner of Nederland kon rekenen op Duitse hulp bij een Britse invasie.
Von Moltke liet in een reactie weten dat hij militair overleg met de Nederlanders afwees
omdat dit binnen 24 uur in Londen bekend zou zijn. Zijn standpunt ten aanzien van Nederland
was duidelijk. Als Nederland zijn neutraliteit naar alle zijden zou verdedigen, dan moest
Duitsland deze niet schenden. Als de Nederlanders zich echter niet neutraal zouden opstellen,
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dan moest vanzelfsprekend Duitsland Nederland de oorlog verklaren. Wanneer de
Nederlanders formeel om hulp zouden verzoeken, dan moesten de Duitsers bereid zijn een
bondgenootschap aan te gaan. De Duitse legerleiding kon naar aanleiding van de rapportages
van Renner aannemen dat de Nederlanders zich niet alleen tegen een Britse aanval zouden
verzetten maar in dat geval ook de hulp van Duitsland zouden inroepen. Von Moltke geloof-
de overigens niet dat het Verenigd Koninkrijk de Nederlandse neutraliteit zou schenden als het
zelf in de oorlog zou treden in reactie op een Duitse schending van de Belgische neutraliteit.28

De chef van de Duitse Generale Staf gebruikte ook nog een economisch argument om de
opmars door Nederland uit het plan te schrappen. Hij vreesde de gevolgen van een Britse
blokkade en dacht dat Duitsland deze dreiging door de handel met het neutrale Nederland
deels kon doorbreken: ‘Ein feindliches Holland im Rücken könnte bei dem Vormarsch des
deutschen Heeres nach Westen von verhängnisvollen Folgen sein…..Bleibt Holland neutral,
so sichert es uns damit den Rücken, denn England wird die holländische Neutralität nicht sei-
nerseits verletzen können, wenn es uns wegen unserer Verletzung der belgischen Neutralität
den Krieg erklärt…..Ferner wird es für uns van den größten Bedeutung sein in Holland ein
Land zu haben, dessen Neutralität Ein- und Zuführern gestattet. Es muß unsere Luftröhre blei-
ben damit wir atmen können.’29

Von Schlieffen schreef eind december 1912, kort voor zijn dood, nog een memorandum over
zijn aanvalsplan. Blijkbaar was hij nu toch ook tot het inzicht gekomen dat met Nederland niet
te onderhandelen viel over een vrije doortocht door Limburg. Sterker, de voormalige chef van
de Duitse Generale Staf was er nu van overtuigd dat Nederland door zijn koloniale bezit vol-
ledig afhankelijk was van het Verenigd Koninkrijk. De Nederlanders zouden zich dan ook niet
neutraal opstellen in een Europees conflict maar bijvoorbeeld een doortocht van de Britse
vloot door de Westerschelde toestaan. Von Schlieffen vond daarom dat bij een Duitse aanval
op Frankrijk ook Nederland tot aan de Hollandse Waterlinie bezet moest worden. De opmars
van de Duitse rechterflank moest daarom van Roermond naar Nijmegen worden uitgebreid.
Een snelle verovering van de bruggen over de Maas was daarbij noodzakelijk. Von Schlieffen
stelde voor dat de Duitsers op verschillende plaatsen tegelijk de Maas zouden oversteken.
Voor de operatie tegen Nederland waren volgens hem twee versterkte divisies met 40 infante-
rie bataljons en 180 stukken geschut nodig, waarvan één ten noorden van de Nederlandse
rivieren de rechterflank moest dekken en de andere divisie ten zuiden van de Waal Noord-
Brabant en Zeeland moest bezetten. Von Schlieffens voorstellen maakten echter weinig indruk
meer op de Generale Staf en Von Moltke nam ze niet over.30

Von Moltke vond het dus niet noodzakelijk om ook Nederland te betrekken bij de uitvoering
van de Duitse aanval op Frankrijk en België. Hij hield echter nog wel een slag om de arm. Zo
wees Von Moltke mogelijke onderhandelingen met de Nederlanders over een vrije doortocht
zeker niet af. Bovendien wilde hij Nederland alleen ongemoeid laten als de Nederlandse neu-
traliteit ook daadwerkelijk zou worden gehandhaafd tegen een mogelijke Britse operatie.
Tenslotte bleef de snelle verovering van vesting Luik een voorwaarde voor het slagen van het
Duitse aanvalsplan. Als de stad op de twaalfde dag nog niet zou zijn ingenomen dan zag hij
zich gedwongen het 1e Leger alsnog door Nederlands gebied heen te sturen. Het Duitse ope-
ratieplan 1913/14 dicteeerde dan ook: ‘Englische Landungen müssen verhindert werden. Über
den Durchmarsch durch den holländischen Zipfel um Maastricht muss an einem späteren
Mob. Tage verhandelt werden, ebenso über Ausnutzung den holländischen Bahnlinie über
Maastricht..…bis zum 12. Mob. Tag Luttich nicht gefallen, muss 1. Armee beim Vormarsch
holländisches Gebiet betreten.’31
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De positie van Nederland in de Britse operatieplannen
De Britse strategie was defensief en had tot doel het handhaven van het omvangrijke koloni-
aal bezit. Ten aanzien van het Europese Continent was het Britse uitgangspunt dat voorkomen
moest worden dat een van de landen te dominant zou worden waardoor het machtsevenwicht
in Europa zou worden verstoord. Het Verenigd Koninkrijk was daarom beducht voor de groei-
ende macht van Duitsland, in het bijzonder voor de snelle uitbouw van de Kaiserliche Marine.
De Britten reageerden daarop door de Royal Navy meer in de Europese wateren te concentre-
ren en door samenwerking te zoeken met Frankrijk en Rusland. De Britse legerleiding reali-
seerde zich dat in een mogelijk conflict met Duitsland de Nederlandse kustlijn, met de zeeha-
vens en de Rijn- en Scheldemonding, een strategische positie innam. In een vergadering van
het Commitee of Imperial Defence (een overlegorgaan tussen het Britse kernkabinet met de
militaire top over defensie en buitenlands beleid) in juli 1905 verklaarde Premier Balfour dat
het voor het Verenigd Koninkrijk daarom van groot belang was dat Nederland onafhankelijk
bleef: ‘Although, jointly with four other powers [Frankrijk, Pruisen, Oostenrijk-Hongarije en
Rusland], we guarantee the territorial integrity of Belgium, we are under no such obligation
as regards Holland, whose independence is of even greater importance to this country.’32 De
Britse legerleiding beschouwde een Duitse aanval op Nederland als een casus belli, een
onmiddellijke aanleiding om een oorlog te beginnen. Nederland moest dan natuurlijk wel zijn
neutraliteit willen handhaven en niet met de Duitsers samenwerken. De Nederlanders deden
op dit punt hun best om de Britten gerust te stellen. Colijn, de Nederlandse Minister van
Oorlog, vertelde de Britse militair attaché, luitenant-kolonel Bridges, in september 1911 dat
zijn land zich zou verzetten tegen een Duitse doortocht van Limburg naar België. De
Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Van Swinderen liet zich in gelijke strekking uit
tegenover de Britse gezant Johnstone. Bridges rapporteerde Londen echter dat hij sceptisch
was over het Nederlandse weerstandsvermogen en dat hij dacht dat het Nederlandse leger niet
in staat was om de Duitse aanval te stoppen tot aan de Stelling Amsterdam. De Britten besef-
ten echter dat zij zelf ook niet in staat waren een Duitse bezetting van Nederland te voorko-
men.33

Om steun te kunnen geven aan de bondgenoten op het Europese Continent tegen een moge-
lijke Duitse agressie besloot het Verenigd Koninkrijk in 1906 een expeditieleger te vormen. In
datzelfde jaar werden al afspraken gemaakt om bij een Duitse aanval deze strijdmacht via de
Franse havensteden Duinkerken en Calais naar België te sturen. In 1909 en 1911 onderzocht
de Britse Generale Staf ook hoe Britse troepen Nederland zouden kunnen ondersteunen. Het
Verenigd Koninkrijk was echter terughoudend om zich ten aanzien van Nederland militair te
committeren. Het Britse expeditieleger telde immers slechts enkele divisies en bovendien had-
den de Britten in 1911 de Fransen toegezegd om na een Duitse aanval 150.000 man naar
Frankrijk over te brengen om de rechterflank te dekken. De Britse legerleiding geloofde daar-
naast dat Duitsland belang had bij de handhaving van de Nederlandse neutraliteit in een
Europees conflict met het oog op de dreiging van een Britse economische blokkade. Mede als
gevolg van deze overwegingen maakte het Britse opperbevel vóór 1914 voorbereidingen om
een expeditiemacht naar Frankrijk en België te sturen. In tegenstelling tot de Duitse Generale
Staf werden verder geen plannen en scenario’s ten aanzien van een Europese oorlog uitge-
werkt. Niet alleen was de Britse Generale Staf op dit punt niet zo ontwikkeld en gespeciali-
seerd als de Duitse, de Britten moesten zich daarnaast ook bezighouden met de onoverzichte-
lijke verdediging van het hele Britse Rijk.34
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Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 was er voor Nederland geen
enkele aanleiding om af te zien van een strikt neutraliteitsbeleid, Niet alleen bood dit de enige
garantie om uit de strijd te kunnen blijven, bovendien was het land verdeeld in een pro-Duits
en een pro-Engels kamp. Het Nederlandse leger en de protestante en katholieke politici steun-
den Duitsland, terwijl de marine, de handelselite en de liberale en socialistische politici meer
sympathie hadden voor het Verenigd Koninkrijk. Volgens Belgische bronnen had de
Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Loudon echter wel eind juli 1914 met de
Belgische gezant Fallon gesproken over militaire samenwerking tussen beide landen. Op 1
augustus zou hij zelfs hebben aangedrongen op een gemeenschappelijke verdediging. Als hier
al sprake van zou geweest, dan verloren de Nederlanders één dag later in ieder geval alle
belangstelling voor militaire samenwerking met België. Op 2 augustus verklaarde Duitsland
dat het de Nederlandse neutraliteit in acht zou nemen, terwijl de Belgen een Duits ultimatum
kregen waarin een vrije doortocht over hun grondgebied werd geëist. Na de Belgische weige-
ring verklaarden de Duitsers het land op 4 augustus de oorlog. De Britten wilden de Belgen
helpen, maar zij vreesden dat de Nederlanders de Westerschelde zouden afsluiten zodat er
geen troepen naar Antwerpen konden worden overgebracht. In werkelijkheid had de
Nederlandse regering voorgenomen alleen maar een formeel protest te laten horen bij een
Britse vaart door de Westerschelde. De Nederlandse OLZ Snijders had op 1 augustus de
opdracht gekregen om tegen iedere neutraliteitsschending op te treden met uitzondering van
een mogelijke Britse doortocht van de Westerschelde zolang het Verenigd Koninkrijk zelf nog
niet officieel in oorlog was. Op 4 augustus boden de Britten ook de Nederlanders steun aan
bij een Duitse aanval. Op initiatief van Churchill werd aan de Nederlanders zelfs een defen-
sief bondgenootschap voorgelegd, in de hoop dat Nederland zich aan Britse zijde zou willen
scharen. In reactie op de Britse oorlogsverklaring aan Duitsland op 5 augustus liet de
Nederlandse regering echter weten dat de Westerschelde voor alle oorlogvoerende partijen
was afgesloten. Maarschalk French, de commandant van het Britse expeditieleger, stelde des-
ondanks voor om zijn strijdmacht naar Antwerpen over te brengen. De Britse legerleiding
wees dit echter af en besloot de volgende dag om zes divisies naar Frankrijk te sturen. De
Britse regering maakte bovendien op 6 augustus officieel bekend dat het de Nederlandse neu-
traliteit zou respecteren. De Britten hoopten dat deze verklaring de Duitsers ervan zouden
weerhouden om Nederland te bezetten uit angst voor een mogelijke Britse landing.35

De Duitsers waren inmiddels België binnengevallen. Op 5 augustus lag de vesting Luik al
onder vuur. De laatste van de twaalf forten van de stad werd na elf dagen zware beschietingen
door zware artillerie, en door zelfs een Zeppelin, tot overgave gedwongen. Hierdoor was het
niet meer nodig om het 1e Duitse Leger door Nederland te sturen. De Belgische Koning Albert
I gaf op 18 augustus opdracht aan de Belgische troepen om zich terug te trekken op
Antwerpen. Toen de Duitse troepen de havenstad insloten vroegen de Britten zich af hoe ze
de Belgische verdedigers konden helpen. Na een dringend verzoek van de Belgische regering
om kanonnen, luchtdoelgeschut en vliegtuigen naar de omsingelde stad te sturen, stelde
Churchill, de Britse Minister van Marine, op 7 september 1914 voor om druk uit te oefenen
op de Nederlanders om een vrije doortocht door de Westerschelde toe te staan. In het uiterste
geval moest de Nederlandse neutraliteit maar geschonden worden om Antwerpen te kunnen
bevoorraden. Churchill had ook al tijdens de discussie over de inzet van het Britse expeditie-
leger in 1911 en 1912 erop aangedrongen om de troepen juist naar Antwerpen te sturen. Hij
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suggeerde toen dat als Nederland zou weigeren om de Westerschelde vrij te geven de Royal
Navy gewoon een doorbraak zou moeten forceren en tegelijk alle Nederlandse havens zou
moeten afsluiten. De laatste maatregel zou de economische blokkade van Duitsland een stuk
effectiever maken. Ook in 1914 meende Churchill dat de mogelijke gevolgen van een neutra-
liteitschending van Nederland niet van groot strategisch belang waren. Sterker nog, volgens
hem was gezien de dreiging van een Britse blokkade een neutraal Nederland voor de Duitsers
van meer waarde dan een vijandig of veroverd Nederland. In een kabinetszitting wezen de
Britse Ministers van Buitenlandse Zaken Grey en van Oorlog Kitchener het idee van Churchill
echter krachtig af. De Britse Generale Staf had al vóór de oorlog aangegeven dat het moeilijk
zou zijn om een toegang tot de Westerschelde te bevechten tegen een vijandig Nederland. Als
Nederland in de oorlog zou worden betrokken dan waren de Britten bovendien niet in staat
een Duitse bezetting van Nederland te voorkomen. De meerderheid van de Britse regering
vond in tegenstelling tot Churchill dat het strategische belang van het Verenigd Koninkrijk
juist was gediend bij een neutraal Nederland.36 

In de eerste week van september 1914 werd de Duitse opmars aan de Marne gestuit waardoor
de Duitsers er niet in slaagden om Parijs te veroveren. Het Von Schlieffenplan was mislukt en
op 14 september 1914 nam Von Moltke ontslag als chef van de Duitse Generale Staf. De
bevelvoering van Von Moltke is na de Eerste Wereldoorlog doorgaans kritisch beoordeeld
door militairen en historici. Zijn wijzigingen van het Von Schlieffenplan in 1908 zouden de
oorzaak zijn geweest dat het Duitse aanvalsplan in 1914 mislukte. De Amerikaanse historicus
Turner noemt het zelfs een blunder om 600.000 man door de nauwe doorgang bij Luik te laten
oprukken en stelt verder dat de Duitse opmars zonder het gebruik van de Nederlandse spoor-
lijnen wel in grote bevoorradingsproblemen moest komen.37 Na de slag om de Marne werd de
Duitse verovering van België voortgezet. Begin oktober leek de val van Antwerpen nabij. In
de Nederlandse Ministerraad van 1 tot 3 oktober 1914 gaven de Ministers van Landbouw
Treub, van Marine Rambonnet en van Oorlog Bosboom te kennen dat zij een grote machts-
verschuiving ten gunste van Duitsland voorzagen als Antwerpen zou vallen. Nederland zou
dan volkomen worden omsingeld door het machtige Duitsland wat een bedreiging vormde
voor de economische en politieke zelfstandigheid van het land. Bovendien kon Nederland
ongewild aan de verkeerde (Duitse) zijde in de oorlog betrokken raken als de Britten, in een
poging Antwerpen te ontzetten, zich genoodzaakt zagen de Nederlandse neutraliteit te schen-
den. Bosboom was dan ook van mening dat Nederland een minder strikte neutraliteitspolitiek
moest voeren door de Westerschelde op verzoek open te stellen voor de Britse scheepvaart.
Treub wilde opheldering vragen aan de Duitsers over hun naoorlogse bedoelingen met
Antwerpen. Minister-President Cort van der Linden en de Minister van Buitenlandse Zaken
Loudon waren echter fel tegenstander van een dergelijke koerswijziging in het Nederlandse
buitenlands beleid. Dit zou de Duitsers provoceren, het internationale vertrouwen in de
Nederlandse neutraliteit ernstige schade toebrengen en bovendien was het opgeven van het
strikte neutraliteitsbeleid niet aan de Nederlandse bevolking uit te leggen. Cort van der Linden
en Loudon kregen uiteindelijk steun van de rest van de Ministerraad. De onenigheid over de
neutraliteitspolitiek leidde bijna tot de val van het kabinet Cort van der Linden, maar de dis-
sidente ministers vonden dat zij in crisistijd niet konden aftreden. Op 9 oktober viel
Antwerpen in Duitse handen.38

De Nederlandse regering bleef dus vasthouden aan een strikt neutraliteitsbeleid en het
Veldleger kreeg de opdracht tegen iedere schending op te treden. Omdat de Nederlandse leger-
leiding het meeste rekening hield met een Duitse doortocht door Limburg of een Britse lan-
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ding in Zeeland werd het grootste deel van de Nederlandse strijdkrachten in het zuiden van
het land gestationeerd. Het hoofdkwartier van het Veldleger werd op 10 augustus 1914 van
Den Haag naar Den Bosch en vervolgens in oktober naar Oosterhout verplaatst. Naast de 3e
Divisie in West Noord-Brabant werd de 4e Divisie vanaf de Veluwe naar Midden en Oost
Noord-Brabant gedirigeerd. Omdat ook de Cavaleriebrigade in de omgeving van Breda en een
brigade van de 1e Divisie in de omgeving van Eindhoven lagen, waren alleen nog de 2e
Divisie (langs de IJssel) en een deel van de 1e Divisie (aan de Hollandse kust) boven de rivie-
ren gestationeerd. Deze opstelling van het Veldleger bleef in grote lijnen gedurende de rest van
oorlog gehandhaafd. Snijders maakte het door oefeningen en door het plaatsen van ponton- en
schipbruggen wel mogelijk om in tijden van nood het Veldleger snel te laten terugtrekken bin-
nen de Hollandse Waterlinie. Voorstellen van het Nederlandse hoofdkwartier om het Veldleger
in het midden van het land te concentreren werden door de regering verworpen omdat dit het
vertrouwen in de Nederlandse neutraliteit zou aantasten.39

In de loop van de Eerste Wereldoorlog kwam de Nederlandse neutrale positie steeds meer
onder druk te staan. De Britten verlangden dat Nederland medewerking zou verlenen aan hun
economische blokkade, terwijl de Duitsers op handelsgebied juist tal van concessies eisten om
de gevolgen van de Britse blokkade te verzachten. De verhouding met de strijdenden partijen
verslechterde verder naarmate de oorlog zich voortsleepte. Doordat hun militaire verliezen
zich opstapelden werd de behoefte van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland om rekening te
houden met de belangen van het neutrale Nederland navenant minder. De Nederlanders pro-
beerden wel steun te zoeken bij ander neutrale staten, met name de Verenigde Staten. De
Amerikanen toonden zich weinig geïnteresseerd in een samenwerking met de Nederlanders,
zeker niet nadat hun land in april 1917 zelf ook de oorlog intrad. Om het Nederlandse leger te
versterken werd op 23 juli 1915 de Landstormwet aangenomen die bepaalde dat vrijwel iede-
re man onder de 30 jaar militaire dienst moest gaan vervullen. Omdat er nu meer jongeren
werden opgeroepen konden de oude lichtingen sneller afzwaaien. In 1918 was de omvang van
het Nederlandse leger opgelopen tot 450.000 man. Meer dan de helft hiervan was echter met
verlof, in training of in reserve. In kwalitatief opzicht liepen de Nederlandse strijdkrachten
echter gedurende de oorlog een steeds grotere achterstand op vergeleken met de legers van de
landen die in oorlog waren. In de hevige gevechten aan het Westfront deden de troepen van
de strijdende partijen gevechtservaring op en werden tal van nieuwe tactieken en wapensys-
temen geïntroduceerd. De Nederlandse krijgsmacht kon daarentegen de voortschrijdende
militairtechnologische ontwikkelingen nauwelijks bijhouden. Doordat Nederland slechts een
kleine wapenindustrie bezat, was het afhankelijk van aankopen op de internationale wapen-
markt. De belligerenten waren echter niet bereid om modern militair materieel aan Nederland
te leveren omdat zij die zelf hard nodig hadden. Wel kon de L.V.A. worden uitgerust met een
hondertal vliegtuigen van divers fabrikaat. Deze bonte verzameling bestond deels uit gecon-
fisceerde Britse, Franse en Duitse vliegtuigen die in Nederland een noodlanding hadden moe-
ten maken. De Nederlandse strijdkrachten hadden echter aan het eind van de oorlog een groot
tekort aan helmen, gasmaskers, mitrailleurs, luchtdoelgeschut en moderne artillerie.
Bovendien waren veel Nederlandse soldaten gedemoraliseerd en mobilisatiemoe wat zich
uitte in diverse opstootjes en zelfs muiterij eind oktober 1918 in het legerkamp de Harskamp.
Geconcludeerd kan worden dat de Nederlandse defensie aan het eind van de Eerste
Wereldoorlog relatief zwakker en kwetsbaarder was dan bij het begin. De afschrikking van de
gewapende neutraliteit was in 1918 dan ook beduidend minder effectief dan in 1914.40
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Het gevaar voor een Duitse of Britse inval bleef gedurende de hele oorlog bestaan. Eind 1914
ging de meeste aandacht van de Nederlandse legerleiding uit naar de verdediging van Zeeland
en West Noord-Brabant ter afweer van een mogelijke Britse aanval. Begin 1915 stelde
Churchill nog voor om bij Antwerpen te landen om de Duitse aanvoerlijnen af te snijden. Dat
de Britten in staat waren tot dergelijke grootschalige amfibische operaties bleek door hun lan-
dingen bij Gallipoli in maart 1915 en bij Thessaloniki in oktober 1915.41 Ook de Duitsers hiel-
den de Britten nauwlettend in de gaten ten aanzien van hun intenties tegenover Nederland.
Duitse spionnen kregen gedurende de oorlog de opdracht om te onderzoeken of de
Nederlanders in staat waren zich te verzetten tegen een Britse inval, maar ook of de
Nederlanders niet in het geheim met de Britten samenwerkten. Op 29 maart 1916 waarschuw-
de de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Von Jagow de Nederlandse gezant Gevers voor
een Britse landing in Zeeuws-Vlaanderen. De Duitsers maakten duidelijk dat als de
Nederlanders niet voldoende voorzorgsmaatregelen zouden nemen zij zich gedwongen zou-
den zien om zelf in te grijpen. Admiraal Schrörder, commandant van het Duitse Marinekorps
in Vlaanderen had al een half jaar eerder gerapporteerd dat niet vertrouwd kon worden op de
Nederlandse verdediging en dat bij een Britse aanval op de Westerscheldemonding Zeeuws-
Vlaanderen onmiddelijk bezet zou moeten worden. Hoewel Snijders niet geloofde in een
Britse inval liet hij een dag later de militaire verloven intrekken. Deze maatregel leidde tot
veel binnenlandse onrust en tot vragen van de geallieerde diplomaten. Naderhand concludeer-
de de Nederlandse legerleiding dat de Duitsers mogelijk de militaire paraatheid van de
Nederlanders hadden willen testen. Loudon verzekerde aan de Duitse gezant Kühlmann nog
eens nadrukkelijk dat Nederland zich met volle kracht tegen iedere schending van zijn neutra-
liteit zou verzetten. Vanaf de herfst van 1916 werden Duitse eenheden aan de Zeeuws-
Vlaamse grens gestationeerd, enerzijds om druk op de Nederlandse regering te kunnen uitoe-
fenen, maar ook ter bescherming tegen een mogelijke Britse aanval via Nederlands grondge-
bied. In maart 1917 leek generaal Ludendorff, de plaatsvervangende chef van de Duitse
Generale Staf, ervan overtuigd dat Nederland niet in staat was om weerstand te bieden tegen
een Britse landing. Hij stelde daarom voor om uit voorzorg Zeeland te bezetten. Cort van der
Linden slaagde erin deze crisis te bezweren door aan de Duitse diplomaat Kriege te verklaren
dat zijn land iedere Britse aanval op zijn grondgebied zou afslaan en door de verregaande toe-
zegging te doen dat Nederland dan ook de hulp van Duitsland zou inroepen. Hij weigerde ech-
ter om al voorafgaande aan een mogelijke Britse invasie afspraken te maken over de militai-
re samenwerking tussen beide landen.42 Aan de andere kant wees de Nederlandse regering
Britse verzoeken in maart 1915 en in de herfst van 1917 voor het houden van militaire stafbe-
sprekingen om te komen tot een gezamenlijke verdediging tegen een Duitse inval ook af.
Begin 1918 maakten de Britten op eigen houtje een opzet voor de verdediging van Walcheren
na een Duitse aanval. Voor dit plan Scheme ‘S’ werd zelfs een speciale brigade getraind. Onder
druk van het Duitse offensief aan het Westfront werd deze eenheid echter in april 1918 alsnog
in Frankrijk ingezet.43

De oorlogsdreiging leidde ook tot grote spanningen tussen de OLZ Snijders en de Minister
van Oorlog De Jonge. In maart 1918 eiste generaal Ludendorff dat Nederland de vrije door-
voer over Nederlandse spoor- en vaarwegen zou toestaan van Duits zand en grind voor de
bouw van bunkers in België en Noord Frankrijk. Om zijn oproep kracht bij te zetten had
Ludendorff troepen vlak bij de Nederlandse grens samengetrokken. Bij Gent werden twee
infanterie- en één cavaleridivisie gelegerd om Zeeuws-Vlaanderen snel te kunnen bezetten,
Legergroep Antwerpen, bestaande uit vier infanteriedivisies, zou in geval van een conflict
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Noord-Brabant en Maastricht in moeten nemen en de zes infanteriedivisies van Legergroep
Westfalen hadden als taak op te trekken naar de Vesting Holland. De Nederlandse regering zag
geen andere keus dan grotendeels aan de Duitse vordering toe te geven, maar wel nadat ze
hiervoor toestemming had gekregen van de geallieerden. De Britse legerleiding was zich er
immers van bewust dat ze niet in staat was de doorvoer tegen te gaan of om Nederland te hel-
pen bij een militair conflict met Duitsland. Snijders was echter inmiddels zeer pessimistisch
geworden over de Nederlandse militaire mogelijkheden als het land inderdaad in de oorlog
betrokken zou raken. Hij had al vanaf 1915 vergeefse pogingen ondernomen om meer duide-
lijkheid te krijgen van zijn regering over het gewenste krijgsbeleid. Moest hij zich richten op
de grootste dreiging of moest de neutraliteit naar alle fronten gelijk worden verdedigd? Ook
wilde de OLZ al nadere afspraken maken met potentiële bondgenoten om verzekerd te zijn
van steun bij een aanval op Nederland. De Nederlandse regering wees echter deze suggesties
af en volhardde in haar standpunt dat de neutraliteit strikt moest worden gehandhaafd. Tijdens
het hoogtepunt van de zand- en grindkwestie in april 1918 stelde Snijders tegenover de
Minister van Oorlog De Jonge dat hij een oorlog tegen de geallieerden verkoos boven een oor-
log tegen de Duitsers. Omdat de zwakke Nederlandse strijdkrachten geen schijn van kans
maakten tegen een Duitse invasiemacht en de geallieerde hulp nooit op tijd zou komen,
omschreef hij een eventueel militair conflict met Duitsland als ‘doelloos’. De Jonge was zeer
verbolgen over deze kwalificatie en verloor hierdoor zijn vertrouwen in Snijders. Naar zijn
mening kon een OLZ die de Nederlandse verdediging tegen een mogelijke Duitse inval al bij
voorbaat als zinloos beoordeelde, niet langer in functie blijven. De overige ministers in de
regering, met uitzondering van Minister-President Cort van der Linden, steunden de Minister
van Oorlog hierin. Wilhelmina weigerde echter vervolgens om het ontslag van Snijders te
bekrachtigen, zelfs als dit betekende dat zeven van de acht ministers zouden opstappen. Cort
van der Linden wist zijn collega ministers ervan te overtuigen dat de kwestie vooralsnog geen
kabinetscrisis waard was. Enkele maanden later moest Snijders na het aantreden van het kabi-
net-Ruijs de Beerenbrouck alsnog het veld ruimen. Hij had grote moeite met de besluiten van
de nieuwe regering om de instructie voor de OLZ te wijzigen en om een commissie in te stel-
len die de rellen op de Harskamp moest onderzoeken. Snijders bood uiteindelijk begin novem-
ber 1918 zijn ontslag aan nadat de socialistische afgevaardigde Troelstra in de Tweede Kamer
zijn vertrek had geëist en de nieuwe Minister van Oorlog, Alting von Geusau, had verklaard
het leger te willen reorganiseren. Toen Snijders bij Koninklijk Besluit van 9 november 1918
op de meest eervolle wijze ontslag werd verleend, liep de Eerste Wereldoorlog ten einde. Twee
dagen later werd de wapenstilstand tussen Duitsland en de geallieerden getekend.44

Diverse historici hebben geprobeerd antwoord te geven op de vraag waarom Nederland uit-
eindelijk niet betrokken werd bij de Eerste Wereldoorlog. Volgens de Nederlandse diploma-
tiek historicus Smit was het meer geluk dan wijsheid dat Nederland erin slaagde om zijn neu-
traliteit te handhaven. Schuursma noemt het zelfs een zeldzaam gelukkige speling van het
lot.45 Veelal wordt er daarnaast gewezen op de rol van de strijdende partijen. Zolang de
Duitsers en de geallieerden meer voordelen zagen in een neutraal Nederland dan in een bezet
Nederland, bestond er geen noodzaak om het land aan te vallen. Ook wordt gesteld dat de
Duitse keizer en enkele diplomaten, zoals de gezant in Den Haag Rosen en zijn voorganger
Von Kühlmann, die in 1917 Minister van Buitenlandse Zaken werd, de druk van de haviken
in de Duitse legerleiding om Nederland te veroveren zouden hebben weerstaan. Hetzelfde kan
gezegd worden van de Britse Minister van Buitenlandse Zaken Grey ten aanzien van
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Churchill.46 In recente publicaties wordt er meer aandacht gegeven aan de eigen bijdrage van
Nederland aan de instandhouding van zijn neutraliteit. Van Tuyll van Serooskerken roemt de
‘balancing act’, waarbij Nederlandse regering met de beperkte beschikbare (diplomatieke,
militaire en economische) middelen het maximale resultaat (het respecteren van de
Nederlandse neutraliteit) wist te bereiken. Porter schrijft dat naar buiten toe wel een strikte
neutraliteitshandhaving werd beleden, maar dat er achter deze façade van idealisme wel dege-
lijk pragmatisch werd gehandeld, door bijvoorbeeld compromissen te sluiten met Duitsland en
het Verenigd Koninkrijk op economisch terrein. Ook Abbenhuis is van mening dat Nederland
het precaire evenwicht tussen de belangen van de strijdende partijen zorgvuldig wist te bewa-
ren. Toen vanaf 1916 de druk op de Nederlandse neutraliteit verder toenam en de diplomatie-
ke speelruimte navenant afnam, zouden de Nederlanders vaker toegeven aan de wensen op
handelspolitiek gebied van met name de Duitsers. Doordat de geallieerden van hun kant zich
echter realiseerden dat zij baat hadden bij een neutraal Nederland en dat zij een Duitse bezet-
ting van het land toch niet konden voorkomen, bleef de belangenbalans van de strijdende par-
tijen intact.47

Ook stellen diverse auteurs dat de Nederlandse krijgsmacht een belangrijk onderdeel vormde
van het succesvolle neutraliteitsbeleid. Naast het feit dat Nederland over het algemeen zijn
buurlanden wist te overtuigen van zijn vaste wil niet van de traditionele neutrale koers af te
wijken, was het Nederlandse defensiebeleid geloofwaardig in de zin dat de Nederlanders niet
alleen de bereidheid toonden, maar ook in enige mate in staat werden geacht om tegen iedere
neutraliteitsschending op te treden. De afschrikking van de sterkte van de Nederlandse krijgs-
macht lijkt in het bijzonder vóór het uitbreken van de oorlog effectief te zijn geweest. Een aan-
tal historici is van mening dat de aanpassing van het Von Schlieffenplan door Von Moltke
vooral het gevolg zou zijn geweest van de herbewapening van de Nederlandse strijdkrachten
sinds 1905. Zo zouden de Duitsers en de Britten de gevechtskracht van het Nederlandse leger
hoger hebben aangeslagen dan die van het Belgische leger. Andere auteurs, zoals Fortuin, wij-
zen juist op het Duitse ontzag voor de kracht van de Nederlandse stellingen en waterlinies. De
sterkte van de Nederlandse krijgsmacht moet daarbij natuurlijk wel worden bezien in de tota-
le militaire krachtsverhouding aan het Westfront. De gevechtskracht van het Nederlandse
leger zou immers nooit voldoende zijn geweest om een mogelijke hoofdaanval van een
Europese grote mogendheid af te slaan, maar bepaalde wel de hoeveelheid troepen die voor
een nevenaanval benodigd waren. Von Moltke zou van mening zijn geweest dat het
Nederlandse leger een niet te onderschatten tegenstander was en dat de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, zeker als de Britten voor ondersteuning zouden zorgen, een lastig obstakel voor de
Duitse strijdkrachten vormde. Het aantal Duitse troepen dat nodig was om Nederland te bezet-
ten zou dan ook ten koste gaan van de beschikbare eenheden dat tegen Frankrijk kon worden
ingezet. Snapper en Van Tuyll van Serooskerken wijzen er ook op dat de Nederlandse weer-
standsmogelijkheden tegen een eventuele Britse invasie van groot belang waren voor de
Duitse afweging om Nederland wel of niet bij hun aanvalsplan te betrekken. Als Nederland
volgens Duitse inschatting sterk genoeg was om zich te verdedigen tegen het Verenigd
Koninkrijk dan was daarmee de Duitse opmars verzekerd van flankbescherming en verviel de
voornaaste reden om Nederland te bezetten.48 Geconcludeerd kan worden dat, hoewel de rela-
tieve gevechtskracht na 1916 afnam, het weerstandsvermogen van het Nederlandse leger wel
degelijk een cruciale rol speelde in de koele afweging van de strijdende partijen over de kos-
ten en baten van de verovering van Nederland. Moeyens schrijft dat Snijders daarom ook meer
de nadruk legde op de preventieve dan op de feitelijke defensieve waarde van het Nederlandse
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leger. Van Tuyll van Serooskerken beweert dat Nederland een adequaat leger had dat een
belangrijke bijdrage leverde aan de ‘balancing act’ om het land buiten de oorlog te houden.
Hij is dan ook van mening dat Nederland zelf het grootste aandeel leverde aan de succesvol-
le handhaving van zijn neutraliteit. Ook Abbenhuis stelt: ‘The Netherlands kept itself out of
the war.’49

Conclusie
De mate waarin Nederland erin slaagde om op eigen kracht buiten de Eerste Wereldoorlog te
blijven is moeilijk nauwkeurig vast te stellen. Wel kan worden geconcludeerd dat de
Nederlandse regering door zijn standvastige maar ook flexibele neutraliteitspolitiek en door
zijn relatief krachtig defensiebeleid hieraan een belangrijke bijdrage leverde. Dankzij de
modernisering van zijn krijgsmacht vanaf 1901 beschikte Nederland in 1914 over een geloof-
waardige militaire afschrikking die van niet te onderschatten invloed was op de kosten- en
batenafweging van de strijdende partijen ten aanzien van een mogelijke bezetting van
Nederland.      

Het Nederlandse buitenlands en defensiebeleid gedurende het interbellum
Na afloop van de Eerste Wereldoorlog bevond Nederland zich in een politiek isolement. Het
land had bij de overwinnaars door zijn optreden in de oorlog een negatieve reputatie verwor-
ven als oorlogsprofiteur. Het feit dat de Duitse keizer Wilhelm II er politiek asiel kreeg deed
verder afbreuk aan het aanzien van Nederland. België koesterde in 1918 annexatieplannen ten
aanzien van Nederland en claimde een deel van het grondgebied van Limburg en Zeeuws-
Vlaanderen. Het is vooral aan de inspanningen van de Nederlandse Minister van Buitenlandse
Zaken Van Karnebeek te danken dat Nederland na verloop van tijd weer erkend werd als
gerespecteerd lid van de internationale gemeenschap. Hij voerde een actievere buitenlandse
politiek dan zijn voorgangers. Zo trad Nederland in 1920 toe tot de Volkenbond. Deze inter-
nationale organisatie was op initiatief van de Amerikaanse President Wilson opgericht bij het
tekenen van het verdrag van Versailles. Het doel van de Volkenbond was het bevorderen van
internationele samenwerking en het verzekeren van vrede en veiligheid. De organisatie pro-
beerde oorlogen te voorkomen door ontwapening, onderhandelingen en door een systeem van
collectieve veiligheid. Conform het Handvest van de Volkenbond hadden alle lidstaten de
plicht op te treden, desnoods met de inzet van militaire middelen, wanneer één lid van de
Volkenbond werd aangevallen. De Nederlandse deelname aan de Volkenbond was feitelijk in
strijd met het neutraliteitsbeleid. Anderzijds kan het toch ook niet als een echte breuk in de
Nederlandse buitenlandse politiek worden beschouwd omdat Nederland een voorbehoud
maakte tegen de juridische plicht om als Volkenbondlid automatisch aan militaire sancties
deel te nemen. Van Karnebeek noemde het Nederlandse buitenlands beleid ferm zelfstandig-
heidspolitiek. Het verzoek van België in de jaren twintig om tot een militaire samenwerking
te komen werd dan ook vriendelijk maar beslist afgewezen door Nederland.50 

Het ‘vredesdividend’ uit de jaren twintig
Na afloop van de Eerste Wereldoorlog was er in Nederland veel maatschappelijke steun om
fors te bezuinigingen op defensie. De gedachte hierbij was dat nu de Duitse dreiging voorbij
was het vredesdividend kon worden geïnd. De politiek was echter opnieuw verdeeld over de
vraag hoe de organisatie van de toekomstige Nederlandse krijgsmacht er uit moest komen te
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zien. Uiteindelijk wist Minister van Oorlog Van Dijk met instemming van de landmachttop
een kundig compromis op te stellen. Zijn Dienstplichtwet werd op 14 december 1921 door de
Tweede Kamer aangenomen met 50 stemmen voor en 48 tegen. De nieuwe wet verving alle
bestaande militie- Landweer en Landstormwetten en betekende een grote wijziging in de
samenstelling van het Nederlandse leger, zowel in vredes- als in oorlogstijd. Zo werd de
omvang van de jaarlijkse lichting teruggebracht naar 19.500 man. Dit betekende bijvoorbeeld
dat in 1926 minder dan de helft van de 49.000 goedgekeurde mannen daadwerkelijk onder de
wapenen kwamen. In België had de lichting van 1921 daarentegen een omvang van 55.000
man. Daarnaast werd de duur van de diensttijd verkort naar vijf en een halve maand. Voor een
deel van de lichting volstond zelfs een duur van de eerste oefening van anderhalve maand,
waarna in de eigen woonplaats op zaterdagmiddagen en in de avonduren nog maar 300 oefe-
nenuren hoefden te worden gemaakt. Alleen de dienstplichtige artilleristen, cavaleristen,
genisten, piloten en het medisch personeel bleven twaalf tot achttien maanden onder de wape-
nen. Na vervulling van de diensttijd zouden alle reservisten na verloop van tijd nog twee her-
halingoefeningen van in totaal 40 dagen krijgen. Later werd dit uit bezuinigingsoverwegingen
teruggebracht naar 30 dagen. Als compensatie voor het feit dat de lichtingen waren verkleind,
werd de periode dat de afgezwaaide soldaten mobilisabel waren verlengd van twaalf naar vijf-
tien jaar. 
Het leger kreeg door de Dienstplichtwet van 1922 ook een aparte vredes- en oorlogsorganisa-
tie. Het leger bestond in vredestijd uit 24 infanterieregimenten met in totaal 72 bataljons. In
oorlogstijd zou dit aantal moeten worden verdubbeld tot een sterkte van 48 regimenten met in
totaal 144 bataljons. Na mobilisatie zouden de zeven jongste lichtingen het Veldleger vormen,
bestaande uit vier divisiegroepen (legerkorpsen) met acht divisies van elk drie infanterieregi-
menten en een artillerieregiment. De oudere lichtingen met soldaten van 28 tot 35 jaar waren
bestemd voor de 24 reserve infanterieregimenten, ook bestaande uit in totaal 72 bataljons. De
Landweer en de Landstorm werden in 1922 officieel opgeheven. De regimenten van het vre-
desleger waren echter niet paraat, maar werden alleen als opleidingseenheden gebruikt. In de
nieuwe organisatie was er dus geen sprake meer van een kadermilitie leger maar enkel nog
van een militie leger. Door de kleinere lichtingen en door het besluit dat in oorlogstijd de helft
van de eenheden nog volledig zouden moeten worden geformeerd in plaats van alleen op
sterkte te worden gebracht, kon bezuinigd worden op het beroepskader. Zo liep het aantal
beroepsofficieren terug van 1.050 in 1918 tot 668 in 1930.
Een andere wijziging in de legerorganisatie uit 1922 was de verdubbeling van het aantal artil-
lerieregimenten van vier naar acht. Het aantal regimenten vestingartillerie werd daarentegen
teruggebracht van vier naar één. Dit laatste regiment werd in 1928 alsnog opgeheven.
Daarnaast werd het Regiment Kustartillerie en het Korps Luchtdoelartillerie opgericht. Om
het Veldleger van een mobiele eenheid te voorzien werd in 1924 de Lichte Brigade opgericht,
bestaande uit huzaren en het nieuwe Regiment Wielrijders. Ook het Nederlandse stelsel van
verdedigingslinies werd aangepast. In 1922 werden vier van de vijf hoofdstellingen verenigd
tot de Vesting Holland dat tot hoofdverdedigingslinie van Nederland werd benoemd. Het
Oostfront van deze stelling werd gevormd door de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het
Noordfront door de Stelling Amsterdam. Met uitzondering van de Stelling Den Helder wer-
den in 1926 alle daarbuiten gelegen vestingwerken en linies, zoals de Grebbelinie, grotendeels
opgeheven. Door de inkrimping van de vredeskern van de Nederlandse krijgsmacht konden
veertien van de 50 garnizoenen worden ontbonden. In 1928 werden als bezuiniging ook nog
de Ministeries van Oorlog en Marine samengevoegd tot het Ministerie van Defensie.51
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Het wetsvoorstel van Van Dijk betekende een structurele lastenvermindering van tien miljoen
gulden op de defensiebegroting. Desondanks bleef de gemobiliseerde omvang van het
Nederlandse leger gelijk op ongeveer 250.000 man. Deze sterkte zou echter alleen bereikt
kunnen worden door oudere lichtingen op te roepen die ook nog eens een kortere diensttijd
hadden genoten. Dit stond haaks op het door vele politici gewenste ideaal van een klein, maar
modern en goed getraind Nederlands leger. De plannen van de Minister van Oorlog leken ech-
ter aanvaardbaar omdat er naast de bezuinigingen ook investeringen werden voorgesteld.
Naast het beschikbaar stellen van acht miljoen voor de bouw van vier oefenkampen, zou er
een bewapeningsfonds komen van maar liefst 106 miljoen gulden. De noodzakelijk geachte
verbetering van het trainingsniveau van de Nederlandse strijdkrachten kwam echter niet van
de grond. Door bezuinigingen werden de vier oefenkampen uiteindelijk niet gerealiseerd en
de nieuwe vredesorganisatie stond niet toe dat er grootschalige manoeuvres of oefeningen
werden gehouden. In de praktijk kwam er ook niets terecht van de modernisatie van de
Nederlandse strijdkrachten met behulp van het bewapeningsfonds. Van Dijk stelde in 1924
nog een schema op om tot en met 1931 60 miljoen gulden aan wapenaankopen te besteden.
Vanaf 1925 werd er jaarlijks echter slechts 1.5 miljoen gulden besteed aan de aanschaf van
nieuwe wapens. Zo werd in 1925 een Franse Renault FT-17 tank en in 1931 vijf Britse Carden
Loyds Mark VI rupspantserwagens gekocht voor proefdoeleinden. Een van de weinige moder-
ne wapensystemen die in dienst werden genomen waren de kanonnen 10 Veld, waarvan er
vanaf 1927 56 stukken bij het Zweedse Bofors werden besteld. Uiteindelijk is amper 10,5%
van het bewapeningsfonds uit 1922 daadwerkelijk besteed aan de aanschaf van militair mate-
rieel. Doordat er vrijwel geen nieuwe wapens werden aangekocht, lagen tussen 1920 en 1935
de defensie-uitgaven aanzienlijk lager dan volgens de begroting toegestaan was.52

Illustratief voor het gebrek aan publiek draagvlak voor defensie-uitgaven was het verwerpen
van de Vlootwet 1924. De regering wilde de vloot in vooral Nederlands-Indië fors versterken
door de bouw van onder andere twee kruisers, twaalf torpedobootjagers, achttien duikboten
en tal van kleine boten en vliegtuigen. De kosten van het vlootbouwprogramma bedroegen
ongeveer 300 miljoen gulden verspreid over een periode van veertien jaar. Het plan van de
regering riep veel maatschappelijke weerstand op en er werd een protestpetitie opgesteld die
door meer dan 1,1 miljoen Nederlanders werd ondertekend. Na een tiendaags marathon debat
tussen vijf ministers en 34 parlementariërs werd de Vlootwet op 26 oktober 1923 verworpen
met 50 stemmen tegen en 49 voor.53

Door het innen van het vredesdividend daalde de Nederlandse defensiebegroting van 142 mil-
joen gulden in 1920 naar 99 miljoen gulden in 1927 en 88 miljoen gulden in 1935. Door de
economische crisis van begin jaren dertig bleef de roep om nog verder te bezuinigen sterk. In
1931 werd de commissie Welter ingesteld met als opdracht te bezien welke uitgaven op de
Rijksbegroting omlaag gebracht konden worden. In zijn verslag stelde de commissie dat, met
inachtname van het feit dat er vanaf 1922 al ruim 23% minder werd uitgegeven aan de krijgs-
macht, er niet verder geschrapt kon worden in de defensiebegroting. Desondanks werd in sep-
tember 1933 de commissie Idenburg geïnstalleerd die moest onderzoeken of van de 190 mil-
joen die jaarlijks werd besteed aan de verdediging van zowel Nederland als Nederlands-Indië
25 tot 30 miljoen gulden kon worden bezuinigd. De Nederlandse regering schrok er echter van
terug om de forse ingrepen die de commissie Idenburg begin 1934 voorstelde, zoals het ophef-
fen van het Korps Mariniers, over te nemen.54
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De Nederlandse reactie op de groeiende Duitse dreiging in de jaren dertig 
In reactie op het rapport van de commissie Idenburg schreef de commandant van het
Veldleger, luitenant-generaal Röell, eind maart 1934 aan de Minister van Defensie Deckers
dat de Nederlandse krijgsmacht juist versterkt moest worden. Hij motiveerde zijn uitspraak
door te wijzen op nieuwe politieke koers van Duitsland. Nu Hitler aan de macht was gekomen
verwachtte de commandant van het Veldleger spoedig een herleving van de Duitse militaire
macht. Ook wees Röell op het feit dat door de versterkingen aan de Franse en Belgische oost-
grens de kans op een schending van het Nederlandse grondgebied ten zuiden van de rivieren
in een mogelijk Europees conflict was toegenomen. Een Duitse opmars door Limburg en
Noord-Brabant vanuit het oosten of door de Fransen vanuit het zuiden moest volgens hem
worden voorkomen door de preventieve werking die van een krachtig Nederlandse leger uit-
ging op een potentiële agressor.55

De militairtechnologische ontwikkelingen gedurende het interbellum maakten Nederland
inderdaad niet alleen kwetsbaarder, maar leidden er ook toe dat de strategische positie die het
land in een eventueel conflict in West-Europa innam nog belangrijker was geworden. De
waarde van het luchtwapen was toegenomen doordat de moderne vliegtuigen sneller waren
geworden en meer lading konden vervoeren over grotere afstanden. In een mogelijke lucht-
oorlog tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zou het bezit van de Nederlandse vlieg-
velden voor beide partijen veel voordeel opleveren, zowel voor de voorwaartse luchtverdedi-
ging als voor het uitvoeren van luchtaanvallen op de tegenstander. De voortschrijdende
mechanisering van de strijdkrachten vergrootte bovendien de kans dat Nederland slachtoffer
zou worden van een strategische overval, waarbij het land in een snelle en onverwachte ope-
ratie door een tank- en gemotoriseerde eenheden zou worden bezet. Uit de militaire vakbla-
den uit de jaren dertig blijkt dat het Nederlandse officierenkorps goed op de hoogte was van
deze militairtechnologische ontwikkelingen. Zo ging er in publicaties veel aandacht uit naar
het risico van een strategische overval, het gevaar van luchtaanvallen en de moderne oorlog-
voering met het tankwapen. Daarnaast had de bouw van forten aan de Belgische en Franse
grens met Duitsland voor Nederland een negatief effect. Het bestaan van de Franse
Maginotlinie (gebouwd tussen 1930-1939) en Belgische versterkingen als het fort Eben Emael
(gebouwd tussen 1931-1935 ten noorden van Luik aan de Maas), maakten het voor de
Duitsers een stuk aantrekkelijker om deze landen in een omtrekkende beweging vanaf
Nederlands grondgebied aan te vallen.56 De Nederlandse legerleiding leek zich heel goed
bewust van de strategische positie van het land in West-Europa en het gevaar dat de
Nederlandse neutraliteit in een toekomstige oorlog geschonden zou worden ten behoeve van
de opmars van de legers van één van de strijdende partijen. Kort na de Eerste Wereldoorlog
schreef de kapitein van de Generale Staf Jan van Voorst tot Voorst, mede onder het pseudo-
niem kapitein Ronduit, een aantal artikelen over de Duitse aanval op België en Frankrijk in
1914. Zijn opvattingen zijn met name interessant omdat Jan van Voorst tot Voorst tussen 1937
en 1940 commandant van het Veldleger zou zijn. Volgens hem was het Duitse aanvalsplan op
Frankrijk in 1914 vooral mislukt vanwege het tijdverlies dat was geleden doordat de Duitsers
geen gebruik hadden kunnen maken van Nederlands Zuid-Limburg. Hierdoor konden de
Duitsers de Nederlandse spoorverbindingen niet benutten, niet over een breed front oprukken
en niet de Belgische terugtocht naar Antwerpen afsnijden. Toen in 1922 postuum de herinne-
ringen van Von Moltke verschenen werd duidelijk dat Von Schlieffen oorspronkelijk ook van
plan was geweest het Duitse offensief door Zuid Limburg te laten voeren.57
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Eind 1934 raakte de Nederlandse legerleiding in toenemende mate gealarmeerd over het
mogelijk nieuwe oorlogsgevaar. In een Engels boek over de geheime Duitse herbewapening
werd het bestaan van het plan-Epp onthuld. Voorafgaande aan een nieuwe Duitse aanval op
West-Europa zou de Duitse generaal-majoor en prominent Nazileider Ritter von Epp met
gemotoriseerde eenheden in 24 uur Nederland bezetten. In het voorjaar van 1935 werd ook in
de Franse pers over dit plan bericht aan de hand van informatie van de Duitse vluchteling en
voormalig parlementslid Klotz. De onrust in Nederland werd ook waargenomen door buiten-
landse diplomaten. Op 9 januari 1935 rapporteerde luitenant-generaal Schmit, die namens
België militair attaché in zowel Berlijn als Den Haag was, over een onderhoud dat hij met de
Nederlandse generaal-majoor Reijnders had gehad. Op 1 mei was 1934 Reijnders benoemd tot
chef van de Nederlandse Generale Staf. Reijnders vertelde zijn Belgische collega dat de
Nederlandse legerleiding pessimistisch was over de internationale situatie. Hoewel een oorlog
de komende tien jaar nog niet werd verwacht, waren er aanwijzingen dat de Duitse Generale
Staf een nieuw Von Schlieffenplan aan het voorbereiden was. Bij het grote Duitse offensief
tegen West-Europa zou echter ditmaal ook het Nederlandse grondgebied ten zuiden van de
grote rivieren worden betrokken. Reijnders deelde aan Schmit mee dat de Nederlanders zich
onder andere baseerden op informatie dat Duitse chauffeurs in Nederlandse dienst in Berlijn
ondervraagd zouden zijn over hun kennis van het land en dat het Duitse Ministerie van
Defensie Nederlandse topografische kaarten zou hebben aangeschaft. Bovendien hadden de
Nederlanders enkele nieuwe Duitse garnizoenen aan de grens waargenomen en was geconsta-
teerd dat Duitse officieren verkenningstochten in Nederland maakten.58

Op verzoek van de Minister van Defensie Deckers schreef Reijnders in januari 1935 een ana-
lyse over de internationale situatie gebaseerd op zijn eigen inzichten en op de gegevens van
de Nederlandse militaire inlichtingendienst. Het eerste concept van het rapport van de
Nederlandse chef van de Generale Staf verscheen op 2 februari 1935, maar er bestaat ook een
latere versie van het stuk, gedateerd 21 februari. In zijn inleiding schreef Reijnders dat er
belangrijke verschuivingen in de internationale verhoudingen hadden plaats gevonden. Hij
constateerde dat de Duitsers mede door de opbouw van een krachtig leger ernaar streefden
zich aan de beperkingen van het verdrag van Versailles te ontworstelen. Door de Duitse her-
bewapening zou de internationale situatie beduidend minder stabiel worden. Volgens
Reijnders moest er nu weer sterk rekening gehouden worden met de mogelijkheid van een
West-Europese oorlog, waarbij de kans groot was dat ook Nederland daarbij zou worden
betrokken: 

‘Intusschen staat vast, dat Deutschland met koortsachtigen ijver de werkkracht, in het bijzonder die
van het leger, verhoogt en dat de omringende landen in het bijzonder Frankrijk en België zulks met
wantrouwen gadeslaan…..Naar mijne mening kan men dan ook niet meer verschillen over de vraag
“komt er oorlog”, doch over de vraag “Wanneer komt er oorlog”. Het is een vraagstuk van “tijd”
geworden, niet meer van “al of niet”…..Een volgende vraag is of ons land in een eventueelen oor-
log tusschen Frankrijk, België en Duitsland betrokken zal worden. Gelet op de krachtige versterkin-
gen welke, niet alleen Frankrijk, doch thans ook België aan zijnde Oostgrenzen heeft aangelegd, is
het zeer goed denkbaar, dat Duitschland zich genoodzaakt zal gevoelen door ons land te gaan, daar-
bij den hoofdaanval op de krachtige versterkte Oostgrenzen van Frankrijk en België vermijdende.
Het is mogelijk, dat de Duitsche rechtervleugel ten-Zuiden van de groote rivieren zal blijven, doch
het is eveneens zeer goed denkbaar, dat sterke krachten ten-Noorden van die rivieren zullen optre-
den, teneinde zich, zoowel om strategische redenen (het bezit van onze groote havens, het gedekt
zijn in den rug enz.) als om andere (het in bezit nemen van onze rijke hulpbronnen, van ons militair
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materieel enz.) in het bezit van ons land te stellen. In verband hiermede ben ik de meening toege-
daan dat de kans van Duitsche zijde in een oorlog tusschen Frankrijk en België eenerzijds en
Duitschland anderzijds te worden betrokken belangrijk grooter moet worden geacht dan vóór ’14 het
geval was.’59

In een latere versie van zijn rapport stelt Reijnders nog duidelijker dat Duitsland wel gedwon-
gen was om, bij een offensief tegen Frankrijk en België, de Nederlandse neutraliteit te schen-
den. Hierbij zouden de Duitsers om de Belgische en Franse fortificaties te omzeilen Nederland
niet alleen als doormarsgebied willen gebruiken, maar mogelijk zelfs het land volledig willen
bezetten: 

‘Dit dwingt dan ook m.[ijns] i.[nziens] de Duitschers, zich ernstig af te vragen of het niet noodzake-
lijk is, van huis uit ook de Belgische versterkingen te omvatten, en dus hun opmarsch te nemen over
Nederlandsch gebied. Ik acht, van zuiver-militair Duitsch standpunt gezien, de voordelen van een
dergelijke operatie aanzienlijk veel grooter dan in 1914, en vraag mij zelfs af of, nu we wederom
rekening moeten houden met legers van overeenkomstige sterkte als in 1914, bij de algemeene ver-
schuiving van de troepen in Noordelijke richting, alleen reeds de behoefte aan opmarschruimte de
Duitschers niet zal dwingen tot een opmarsch over ons grondgebied!.....Er kan n.[aar] m.[ijn]
m.[ening] geen twijfel bestaan, dat de Duitsche legerleiding zich op het oogenblik bezig houdt met
een operatieplan, waarbij het Nederlandsche grondgebied niet als neutraal gebied wordt
beschouwd…..Samenvattende meen ik de volgende conclusies te moeten trekken: de kans, dat in een
toekomstig West-Europeesch gewapend conflict de neutraliteit van Nederland zou worden ontzien,
is uiterst gering; op dit oogenblik wordt van Duitsche zijde gearbeid aan de bestudeering of de uit-
werking van een operatieplan, waarbij Nederlandsche grondgebied in Limburg en Noord-Brabant in
de operatiën is betrokken, en waarbij met groote waarschijnlijkheid kan worden aangenomen dat het
o.[nder] a.[ndere] een Duitsche opmars door dat gebied omvat; de Nederlandsche Regeering dient er
bij het treffen van haar maatregelen van uit te gaan, dat zij binnen afzienbaren tijd, onafhankelijk van
haar wil, niet slechts in een West-Europeeschen oorlog kan worden betrokken ten gevolge van een
doortocht over ons gebied, doch dat daarbij van den aanvang af ernstig rekening moet worden
gehouden met een directe bedreiging van ons zelfstandig volksbestaan.’60

Reijnders sloot ook niet uit dat de Belgen of de Fransen bij hun mogelijke aanval op Duitsland
gebruik zouden maken van Nederlands grondgebied, maar hij achtte het gevaar van een Duitse
opmars door Nederland groter. Wel schreef hij dat er nog geen onmiddellijke dreiging van een
gewapend Europees conflict bestond. De Duitsers hadden rust en tijd nodig om hun leger op
te bouwen, zolang hun militaire macht nog niet in evenwicht was met die van Frankrijk en
België. Als de snelle Duitse herbewapening zich echter voortzette en een detente uitbleef, dan
was naar zijn mening op den duur een nieuwe Europese oorlog onvermijdelijk. Reijnders wees
bovendien op het gevaar van een Duitse strategische overval op Nederland: ‘Nu is een snel en
verrassend optreden in het bijzonder van Duitsche zijde, ongetwijfeld te verwachten. De
Duitsche mentaliteit is altijd zoodanig geweest, dat eenerzijds een stoutmoedig en onverwacht
optreden daar te lande veel aanhang vond, terwijl anderzijds er weinig gewetensbezwaren
bestaan – voor zoover men daarvan in internationale politiek en in de strategie kan spreken –
om onzijdig gebied te schenden, indien dat naar Duitsch inzicht gewichtige voordeelen ople-
vert.’61 Volgens de chef van de Generale Staf waren er ingrijpende maatregelen nodig om
Nederland tegen deze gevaren te wapenen. Zo stelde Reijnders voor om met het oog op de
dreiging van een strategische overval een permanente parate eenheid te vormen bestaande uit
geoefende dienstplichtigen die vrijwillig zes maanden langer wilden dienen. Deze troepen
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zouden bovendien moeten beschikken over antitankwapens en een bataljon met 40 pantserwa-
gens. Hij achtte het ook raadzaam om de jaarlijkse lichting dienstplichtigen te vergroten tot
23.000 man maar bijvoorkeur zelfs tot 30.000 man. Daarnaast diende de Nederlandse krijgs-
macht versterkt te worden door de aanschaf van moderne wapensystemen, zoals de al eerder
genoemde pantserwagens en antitankkanonnen, en moest de hoeveelheid luchtdoelgeschut,
artillerie en vliegtuigen fors worden uitgebreid. Het was volgens Reijnders van groot belang
zich te realiseren dat alleen een krachtige Nederlandse krijgsmacht in staat zou zijn om een
potentiële agressor af te schrikken om Nederland aan te vallen: 

‘Indien wij er niet in slagen, de buitenlandsche legerleidingen, en in het bijzonder de Duitsche, te
brengen tot een aanmerkelijk hoogere waardering van de gevechtskracht van ons leger, dan zal bij
het uitbreken van een oorlog het thans ontworpen operatieplan ongewijzigd (wat ons betreft) tot uit-
voering komen en moet er op worden gerekend, dat ons land in den oorlog zal worden medege-
sleept.’62

Naast de voor de hand liggende roep door een militair om meer geld voor defensie beschik-
baar te stellen, had Reijnders een scherpe analyse gemaakt over de kwetsbare strategische
positie van Nederland, waaruit zonder meer een vooruitziende blik blijkt. Zijn opvattingen
werden gedeeld door de Nederlandse legertop. Röell gaf half april 1935 een soortgelijke stra-
tegische analyse aan Koningin Wilhelmina. De commandant van het Veldleger verklaarde dat
op redelijke gronden niet kon worden geloofd dat Nederland in een toekomstig Europees con-
flict neutraal zou kunnen blijven tenzij werd herbewapend. Hij wees hierbij op de mogelijk-
heid van een Belgische en Franse opmars door Nederland bij een offensief tegen Duitsland
maar vooral op het gevaar voor een Duitse strategische overval.63 Niet alleen in militaire rap-
portages, maar ook in de berichtgeving van sommige ervaren Nederlandse diplomaten werd
vanaf 1934 duidelijk gewezen op de oorlogsdreiging voor Nederland. Zo waarschuwde de
Nederlandse gezant in Berlijn Van Limburg Stirum regelmatig voor de agressieve politiek van
Hitler. Naar aanleiding van de militaire herbezetting van het Rijnland op 7 maart 1936 schreef
hij dat het ditmaal om een provincie ging die tot het Duitse Rijk behoorde maar dat hierna
gebieden zouden worden opgeëist die nooit deel van Duitsland waren geweest. De
Nederlandse gezant in Brussel, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, schreef op 13 maart
1935 aan Minister van Buitenlandse Zaken De Graeff dat de Belgische Generale Staf ver-
wachtte dat de Duitsers in een nieuwe oorlog de Maginotlinie zouden ontwijken door
Frankrijk met gemotoriseerde eenheden via Nederland aan te vallen.64 

Opvallend is ook dat enkele hoge militairen in publicaties hun zorgen over het oorlogsgevaar
voor Nederland onomwonden met het grote publiek deelden. Generaal-majoor Alting von
Geusau, de commandant van de 1e Divisie, schreef in 1938 in zijn boek De strategische posi-
tie van Nederland dat door de fortificaties aan de Franse Oostgrens de Rijn nu een onneem-
bare hindernis was geworden. Hij stelde dat iedere aanval op de muur van beton en staal van
de Maginotlinie hopeloos was. Alting von Geusau wees er bovendien op dat de versterking
van de Belgische Maaslinie met het hypermoderne fort Eben Emael grote gevolgen had voor
de positie van Nederland: 

‘dat de grens tusschen Frankrijk en België eenerzijds en Duitschland anderzijds van Bazel tot aan
Aken toe, wel op zeer krachtige grootendeels totaal ondoorschrijdbare wijze, is afgesloten. Een blik
op de kaart toont aan, dat thans de weg van de minste weerstand loopt tusschen Maastricht en
Antwerpen door, maar dat is alleen mogelijk, indien er over Nederlandsch gebied gemarcheerd
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wordt..…Vergeleken bij 1914 is de kans, dat een eventueele Duitsche aanval over ons gebied zal
gaan wel zeer belangrijk grooter geworden.’65

Volgens Alting von Geusau bestond er ook het risico voor een opmars over Nederlands grond-
gebied door Franse legers naar het Ruhrgebied en was het belang van de Nederlandse vlieg-
velden in een moderne luchtoorlog sterk toegenomen.66 Ook generaal-majoor buiten dienst
Van Dam van Isselt, oud-directeur van de Hogere Krijgschool, publiceerde in hetzelfde jaar
een artikel over de Nederlandse defensie waarin hij verklaarde dat de Nederlandse vliegvel-
den: ‘in Duitsche hand, een zeer gevaarlijk pistool op Engeland’s borst zou[den] vormen.’67

Hij schreef tevens dat de Franse versterkingen aan de oost- en noordgrens, de ontwikkeling
van het Britse luchtwapen en de Duitse herbewapening de militaire kwetsbaarheid van
Nederland hadden vergroot. Omdat Nederland niet in staat was al zijn grenzen volledig te
bewaken bestond er het gevaar van een overval door een gepantserde strijdkracht. Van Dam
van Isselt wees in dit verband op de snelle opmars van Duitse tankeenheden bij de Anschluß
met Oostenrijk. De generaal-majoor buiten dienst maakte in zijn artikel duidelijk kenbaar
welk land de grootste dreiging voor Nederland vormde. In het Verenigd Koninkrijk zag hij de
natuurlijke bondgenoot van Nederland, terwijl Frankrijk zich achter de pantsergordel van de
Maginotlinie verschool: ‘Ons weerapparaat make derhalve voorloopig zuiver front Oost.’68

Deze uitspraak van Van Dam van Isselt werd in de pers scherp veroordeeld.69 De publicaties
van de hand van Nederlandse militairen gingen standaard vergezeld met de oproep dat er meer
geld aan de Nederlandse krijgsmacht moest worden gespendeerd. Ook niet-militairen maak-
ten echter vergelijkbare analyses over de precaire positie van Nederland in een dreigende
nieuwe oorlog. Zo citeerde de communistische auteur De Leeuw in zijn boek Nederland in de
wereldpolitiek van 1900 tot heden (1936) uitgebreid uit Mein Kampf als waarschuwing voor
de agressieve intenties van Hitler-Duitsland. Hij vroeg zich af of Nederland in een nieuw
Europees conflict nog wel opnieuw zijn neutraliteit zou weten te handhaven. Vergeleken bij
1914 was inmiddels de Franse en Belgische oostgrens aanzienlijk versterkt waardoor bij een
nieuw Von Schlieffenplan de Duitsers Nederland niet zouden sparen. Ook het luchtwapen, dat
in 1918 nog in de kinderschoenen had gestaan, was volgens De Leeuw nu zo ontwikkeld dat
in een luchtoorlog tussen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk het bezit van de Nederlandse
vliegvelden voor beide partijen van grote waarde zou zijn.70

In hoeverre vonden de alarmerende berichten van de Nederlandse militairen en diplomaten
weerklank bij de regering? Minister van Defensie Deckers leek in ieder geval te zijn overtuigd
door het rapport van Reijnders. Op 10 juli 1935 zei hij tegen Minister van Buitenlandse Zaken
De Graeff dat het zeer waarschijnlijk was dat Duitse troepen in de nabije toekomst het
Nederlands grondgebied zouden schenden. In september 1935 werd Deckers echter als minis-
ter opgevolgd door Colijn. De invloedrijke Colijn, die daarnaast tussen 1933 en 1939 ook de
functie van Minister-President bekleedde, was ervan overtuigd dat er geen Europese oorlog
zou komen en dat Nederland dus geen gevaar liep. Aan de ander kant was hij, evenals
Koningin Wilhelmina, altijd een voorstander geweest van een sterke defensie. Ook de traditi-
oneel pacifistische partijen zoals de VDB en de SDAP zouden hun verzet tegen de
Nederlandse herbewapening in respectievelijk 1936 en in 1937 staken. Vanaf 1935-1936
bestond er dus in Nederland brede politieke steun om te investeren in de krijgsmacht. De
Nederlandse regering was echter heel voorzichtig met de defensieuitgaven. Het financiële
beleid van de kabinetten Colijn ging uit van een sluitende begroting, waardoor er niet veel
extra geld voor het leger beschikbaar was. Bovendien was naar inschatting van de legerlei-
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ding, zoals ook Reijnders had gerapporteerd, het oorlogsgevaar nog niet urgent zodat er geen
grote tijdsdruk leek. Zo sprak Reijnders in mei 1935 opnieuw met de Belgische militair atta-
ché Schmit over het Nederlandse defensiebeleid. Volgens de Nederlandse chef van de
Generale Staf bestond er in zijn land nog steeds aandacht voor het gevaar van de strategische
overval, maar was de rust en kalmte ten aanzien van de oorlogsdreiging inmiddels terugge-
keerd. Het Duitse leger was immers nog steeds aan het reorganiseren en de dienstplicht was
in Duitsland ook pas in maart 1935 ingevoerd. Nederland zou, zeker met het oog op de eco-
nomische crisis, dan ook geen overhaaste beslissingen nemen inzake de hervorming van zijn
krijgsmacht. De indruk is dat de politieke en militaire elite na het aantreden van Hitler wel
degelijk oog had voor het Duitse gevaar en het risico voor de Nederlandse positie in een
mogelijke nieuwe Europese oorlog.71

De noodzaak om de Nederlandse defensie te versterken werd dan ook breed onderkend. Op
18 februari 1936 nam het Nederlandse parlement een regeringsvoorstel aan voor het instellen
van een bewapeningsfonds. Het fonds zou bestaan uit 53,4 miljoen gulden, waarvan 22,4 mil-
joen gulden bestemd was voor de vloot en 31 miljoen gulden besteed zou moeten worden aan
wapens voor de landmacht.72 Luitenant-generaal Reijnders kreeg van Colijn opdracht om een
overzicht te maken welke verbetering in de bewapening en uitrusting nodig was: ‘ten einde te
verzekeren dat de Koninklijke landmacht – gelet op de eischen, welke de moderne oorlogvoe-
ring stelt – met redelijke kans van slagen aan hare doelstelling kan beantwoorden.’73 Op 4
februari 1937, precies twee jaar na zijn alarmerende strategische analyse, presenteerde
Reijnders zijn urgentieprogramma. De chef van de Generale Staf wenste het leger te verster-
ken met een groot aantal moderne wapensystemen. Hij stelde voor om het leger uit te rusten
met 1.155 antitankkanonnen, 1.268 antitankgeweren, 146 middelzware en 174 zware luchtaf-
weerkanonnen, 51 pantserwagens en 65 lichte tanks. Hiervan waren op dat moment slechts 24
zware luchtafweerkanonnen en twaalf pantserwagens al aanwezig. De artillerie moest daar-
naast worden uitgebreid met 110 stukken 7 Veld, 173 stukken 10 Veld en 140 10.5 cm hou-
witsers. Ook zou een grote hoeveelheid mitrailleurs, mortieren, gasmaskers en munitie moe-
ten worden aangeschaft, naast nog eens 2.800 fietsen. De uitvoering van het volledige urgen-
tieprogramma zou van de Nederlandse regering een enorme financiële inspanning vergen.
Volgens een prijsopgave uit maart 1937 kostte een volledig uitgerust antitankkanon 10.000
gulden, een zwaar luchtafweerkanon met vuurleiding 75.000 gulden, een 10 Veld kanon
40.000 gulden, een pantserwagen 60.000 gulden en een lichte tank 70.000 gulden. Het
Ministerie van Defensie had berekend dat de totale kosten van het hele herbewapeningspro-
gramma van Reijnders 179 miljoen gulden zouden bedragen, waarvan 127 miljoen gulden
besteed zou moeten worden aan de aanschaf van landmachtmaterieel. Reijnders had de beno-
digde wapens in drie gradaties van urgentie verdeeld, waarbij de uitgaven voor de eerste
urgentie op 101,5 miljoen gulden waren begroot (waarvan 36,5 miljoen voor de aanschaf van
vliegtuigen), de tweede urgentie op 69 miljoen gulden (waarvan zestien miljoen voor vlieg-
tuigen) en de derde urgentie op negen miljoen. Ondanks dit kostenplaatje schreef minister Van
Dijk, die in juni 1937 was aangetreden als Minister van Defensie in het kabinet Colijn IV, aan
Reijnders dat het urgentieprogramma als bindend moest worden beschouwd.74 Het Nederlandse
Ministerie van Defensie plaatste als gevolg van dit beleid diverse bestellingen op de interna-
tionale wapenmarkt. Zo werden in juni 1936 antitankgeschut in Oostenrijk en in december
1938 antitankgeweren in Zwitserland aangekocht. De Zweedse firma Landsverk leverde in
1934 en in 1937 pantserwagens. Luchtdoelgeschut werd in 1935 in het Verenigd Koninkrijk
en in september 1938 in Polen aangeschaft. 
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Luitenant-generaal Raaijmaakers, de inspecteur van de militaire luchtvaart, had ten behoeve
van de Luchtvaartafdeling (L.V.A.) in januari 1937 een eigen herbewapeningsprogramma
opgesteld. In vier jaar tijd zouden voor bijna 36 miljoen gulden meer dan 200 vliegtuigen
moeten worden aangeschaft en zou tien miljoen gulden besteed worden aan nieuwe vliegvel-
den, hangars en munitievoorraden. Van Dijk bleek bereid om 32 miljoen gulden voor de aan-
koop van nieuwe vliegtuigen uit te trekken. Nog in 1937 werden er voor 13,5 miljoen gulden
88 jachtvliegtuigen en bommenwerpers bij de Nederlandse vliegtuigbouwer Fokker besteld.
Aan het einde van dat jaar bleek echter dat het budget niet voldoende zou zijn om het volle-
dige gewenste programma van de L.V.A. te realiseren. Minister Van Dijk besloot daarom in
1938 te bezuinigen op het aantal aan te schaffen bommenwerpers door twee van de drie
Bombardeervliegtuigafdelingen te schrappen.75

Het defensiefonds werd in 1938 en 1939 nog eens met 47 miljoen gulden verhoogd.76 Geld
was niet het probleem, maar het bleek in de praktijk moeilijk om bestellingen te plaatsen op
de overvraagde internationale wapenmarkt. Zo werden de bedragen die in 1936 (8,6 miljoen
gulden) en in 1937 (11,4 miljoen gulden) werden uitgetrokken voor de aanschaf van geschut
en munitie nog niet voor de helft daadwerkelijk besteed. Vooral de commandant van het
Veldleger, luitenant-generaal Jan van Voorst tot Voorst, maakte zich kwaad over het feit dat de
herbewapening zo langzaam verliep. Op 24 maart 1939 berichtte hij aan Van Dijk dat het
Veldleger een groot tekort aan modern oorlogsmaterieel had, in het bijzonder aan luchtdoel-
geschut en lichte veldhouwitsers. Omdat de situatie door het trage aankoopbeleid maar niet
verbeterde schreef Van Voorst tot Voorst dat hij het bevel over het Veldleger wilde neerleggen.
Wilhelmina greep echter in en liet Van Voorst tot Voorst een memorandum opstellen over de
tekortkomingen bij het Veldleger dat hij op 6 april 1939 persoonlijk mocht toelichten bij de
Koningin.77 

Naast de aanschaf van nieuw materieel werd begin 1936 een start gemaakt met de reorganisa-
tie van het Nederlandse leger. Voor de afweer van een strategische overval werden de belang-
rijkste bruggen over de rivieren en kanalen in het oosten van land voorzien van permanente
springladingen en van kazematten die bemand werden door politietroepen. Ook werd geregeld
dat zeventien bataljons van de reserveregimenten infanterie vroegtijdig konden worden gemo-
biliseerd waarmee een vijandige opmars kon worden vertraagd om tijd te winnen voor de alge-
mene mobilisatie van de Nederlandse krijgsmacht. In oktober 1937 werd er een grote herha-
lings- en mobilisatieoefening gehouden waarbij deze bataljons samen met het
Peeldetachement, een versterkt bataljon bestemd voor de verdediging van de Peel, enkele
dagen werden opgroepen. Bij deze proefmobilisatie bleek echter de geoefendheid van de
Nederlandse troepen onvoldoende te zijn.78 De dienstplichtwetswijziging, die in februari 1938
werd aangenomen, bepaalde dat de duur van de eerste oefening werd verlengd van vijf en een
halve maand tot elf maanden terwijl de jaarlijkse lichting werd vermeerderd van 19.500 tot
32.000 man. Vanaf 1943 zouden de lichtingen een omvang van 28.000 dienstplichtigen moe-
ten hebben. Voor deze sterke vergroting van het aantal op te leiden militairen bestond voldoen-
de ruimte. De lichting van 1937 bestond uit 73.500 man, van wie er ongeveer 40% werden
afgekeurd. Van de goedgekeurde dienstplichtigen werden ongeveer 1.000 theologie- en semi-
nariestudenten vrijgesteld, kregen 24 uitstel vanwege studie of kostwinnerschap en werden 23
man erkend als dienstweigeraar. Van de overgebleven ruim 40.000 man ging uiteindelijk min-
der dan de helft onder de wapenen.79 Ook werd vijf miljoen gulden uitgetrokken voor de uit-
breiding van het kader. Zo konden bij de infanterie 346 officieren en 1.600 onderofficieren
extra worden aangesteld. Door de dienstplichtwetswijziging van 1938 kregen alle vredesregi-
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menten infanterie en wielrijders de beschikking over een opleidingsbataljon en een paraat
bataljon bestemd voor de grensbewaking. Deze grensbataljons, bestaande uit ongeveer 10.000
dienstplichtigen die al vijf maanden training achter de rug hadden, werden gelegerd in nieu-
we kazernes in het oosten van het land, onder meer in Grave, Steenwijk, Roermond,
Schalkhaar en Eindhoven.80

Ten tijde van de crisis rond Sudetenland in september 1938 steeg de internationale spanning
tot grote hoogte. Reijnders gaf opdracht de vliegvelden extra te bewaken. Hij wees de
Nederlandse troepen nadrukkelijk op het gevaar van een strategische overval vanuit de lucht
waarbij de vijand met behulp van burger- en militaire vliegtuigen parachutisten en andere
troepen zou laten landen bij de Nederlandse vliegvelden.81 Half september nam een aantal
Nederlandse eenheden deel aan een oefening ‘strategische beveiliging.’ Op 27 september
1938 kregen de parate Nederlandse grensbataljons de opdracht hun stellingen aan de grens in
te nemen. Dezelfde dag werden de troepen van de zeventien grensbataljons van de reserver-
egimenten infanterie, de gehele kustartillerie en de luchtverdediging gemobiliseerd. De
Nederlandse krijgsmacht had nu meer dan 70.000 man onder de wapenen. Na het verdrag van
München keerde de rust terug en op 6 oktober konden de laatste Nederlandse eenheden naar
hun vredesstandplaatsen terugkeren. De gedeeltelijke mobilisatie eind september 1938 bracht
veel onregelmatigheden aan het licht. Zo was geneeskundig materieel op diverse plaatsen niet
aanwezig, konden sommige munitiekisten niet geopend worden, waren de verbindingen veel-
al gebrekkig en bleek veel van het kaderpersoneel door gebrek aan ervaring niet goed voorbe-
reid. De Generale Staf rapporteerde dan ook aan de minister dat er meer geoefend moest wor-
den.82 Het hoofdkwartier kreeg hiertoe ruim een half jaar later de gelegenheid. In reactie op de
Italiaanse aanval op Albanië werden op 7 april 1939 28 grensbataljons gemobiliseerd waar-
door het Nederlandse leger nu 100.000 man onder de wapenen kreeg. De grenstroepen dien-
den als dekking voor de algemene mobilisatie die echter ook nu weer niet werd afgekondigd.
De gedeeltelijke mobilisatie van april 1939 verliep nu veel beter dan in september 1938. Op
18 april 1939 diende de regering een nieuw wijzigingsvoorstel op de dienstplichtwet in. Na de
snelle goedkeuring door de Tweede Kamer in juni 1939 werd de duur van de eerste oefening
verlengd tot maximaal twee jaar, terwijl ook het aantal dagen dat moest worden besteed aan
herhalingsoefeningen van 40 naar 85 werd uitgebreid.83

Ook de luchtverdediging werd gereorganiseerd en versterkt. Tijdens de gedeeltelijke mobili-
satie eind september 1938 beschikten de Nederlanders over slechts een paar moderne jacht-
vliegtuigen en dertien moderne en dertien verouderde batterijen luchtdoelgeschut, waarvan
slechts drie batterijen gevechtsklaar waren. De Nederlandse luchtafweer was hierdoor feite-
lijk zo goed als weerloos. Op 1 november 1938 werd het centraal Commando
Luchtverdediging ingesteld onder bevel van generaal-majoor Best. Hierdoor kwam het lucht-
doelgeschut, de L.V.A. en de drie luchtverdedigingskringen Amsterdam, Rotterdam-Den
Haag, Utrecht-Soesterberg en de zoeklichten van de genie onder één commando.84

Door de groeiende oorlogsdreiging in de jaren dertig kwam de discussie over het Nederlandse
krijgsbeleid en de rol van de stellingen en van het Veldleger daarin weer hoog op de agenda
te staan. In de jaren twintig had de Nederlandse Generale Staf al diverse oorlogscenario’s
onderzocht. Afhankelijk van de aanvalsmogelijkheden van de verschillende potentiële vijan-
den waren daarbij diverse troepenconcentraties voorgesteld die vanaf 1928 werden aangeduid
met kleuren. Van alle onderzochte gevaren werd een Duitse aanval op Nederland als het meest
reëel beschouwd. De oorlogsvoorbereiding van de Nederlandse legerleiding richtte zich dan
ook op Concentratie Blauw, de verdediging tegen een Duitse inval. Zo werd bij de papieren
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stafoefening ‘Landsverdediging’ in 1931 een Duitse aanval op Nederland nagespeeld. Vanaf
1934 werd de Nederlandse troepenopstelling bij Concentratie Blauw nader in kaart gebracht
maar niet tot in de details uitgewerkt. Reijnders stelde naderhand dat dit een gevolg geweest
van onenigheid tussen hem en de opvolgende commandanten van het Veldleger. Luitenant-
generaal Roëll, die het Veldleger commandeerde tot april 1937, betwistte de autoriteit van
Reijnders. Volgens Röell was het zijn verantwoordelijkheid, en niet die van de chef van de
Generale Staf, om de plannen verder te ontwikkelen. Reijnders beschikte bovendien over te
weinig stafofficieren om Concentratie Blauw nader vorm te geven.85 Röell onderschreef de
strategische analyse van Reijnders over het grote risico dat Nederland in een nieuwe oorlog
betrokken zou worden. Hij vond echter ook dat de chef van de Generale Staf het gevaar van
een strategische overval onderschatte. De commandant van het Veldleger was juist beducht
voor een omvangrijke invasie zonder enige voorwaarschuwing waardoor de Nederlanders
vrijwel geen tijd zouden hebben om te reageren. Roëll vond daarom dat de mobilisatie en de
concentratie van het Veldleger zou moeten worden afgestemd op het gevaar van een snelle en
grootschalige verrassingsaanval op Nederland door gemotoriseerde eenheden. Het Veldleger
zou dan ook niet onmiddellijk moeten worden overgaan tot een concentratie in divisiegroepen
maar, evenals in 1914, een afwachtingsopstelling over het hele Nederlandse grondgebied
moeten innemen.86 Hij stond in zijn opvatting over het gevaar van een strategische overval
bepaald niet alleen. In de winter van 1934-1935 concludeerde kolonel Alting von Geusau,
Directeur van de Hogere Krijgsschool, met behulp van kaartoefeningen dat een inval op
Nederland door een kleine maar modern uitgeruste Duitse gemotoriseerde strijdmacht een
grote kans van slagen had. Hij was zo verontrust over de resultaten van zijn onderzoek dat hij
zijn bevindingen in een brief aan de Generale Staf beschreef. Alting von Geusau stelde dat de
zuidelijke provincies van Nederland het meest werden bedreigd om als doorgangsgebied voor
een Duitse opmars te dienen maar hij sloot een volledige bezetting van het land door een snel-
le opmars van een Duitse strijdmacht over de IJssel naar Holland, niet uit. Ook de Belgen lie-
ten in 1935 weten dat zij zich zorgen maakten over de kwetsbaarheid van Nederland voor een
overval.87

Medio april-mei 1936 bemoeide ook Colijn, die naast Premier sinds september 1935 ook
Minister van Defensie ad interim was, zich met de discussie. In een memorandum aan
Reijnders schreef hij dat het belangrijkste uitgangspunt van het Nederlandse krijgsplan de
bondgenootschappelijke oorlogvoering moest zijn. Het was dan ook van groot belang om een
grootschalige confrontatie met de vijand uit de weg te gaan zodat het Veldleger intact zou blij-
ven. Door een beslissende slag te vermijden kon tijd worden gewonnen tot hulp zou zijn gear-
riveerd waarna gezamenlijk met de bondgenoten zou worden opgetreden. Het was de goede
lezer duidelijk dat Colijn onder de bondgenoten het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk en
onder de vijand Duitsland verstond. De consequentie van de opvatting van Colijn was dat het
Veldleger zou moeten worden geconcentreerd achter de verdedigende linies van de Vesting
Holland. Colijn achtte een opstelling van het grootste deel van de Nederlandse strijdkrachten
in de provincies Noord-Brabant en Limburg daarom onjuist. Moeyens stelt dat dit een breuk
was met de Eerste Wereldoorlog toen de regering er nadrukkelijk voor had gekozen om naar
alle zijden op te treden tegen iedere mogelijke neutraliteitsschending, wat overigens door de
toenmalige OLZ Snijders als een vrijwel onmogelijke opdracht werd beschouwd. Amersfoort
is van mening dat de memorie van Colijn de operationele vrijheid van de Generale Staf voor
de invulling van het krijgsbeleid ernstig beperkte. Hij schreef immers voor hoe in een even-
tuele oorlog de opstelling van de Nederlandse strijdkrachten zou moeten zijn. Het betekende
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ook het einde van de voorkeur die binnen de Nederlandse legerleiding bestond om het groot-
ste deel van het Veldleger ten zuiden van de rivieren in te zetten.88 

De status van de memorie van Colijn is echter onduidelijk. Het betrof naar alle waarschijn-
lijkheid geen aanwijzingen voor het hoofdkwartier die namens de hele regering was opgesteld.
De vraag is ook in hoeverre een Minister van Defensie zich indertijd daadwerkelijk zo inhou-
delijk met de uitvoering van het krijgsbeleid wilde bezighouden. Daarnaast richtte de
Generale Staf zich al op Concentratie Blauw omdat Reijnders, zoals bleek uit zijn strategische
analyse van februari 1935, ervan uitging dat het grootste gevaar voor Nederland bestond uit
een Duitse inval die tot doel had het hele land te bezetten. In zijn plan wilde Reijnders het hart
van het land verdedigen door in drie opeenvolgende linies, IJssel-Maaslinie, Grebbelinie-Peel
en tenslotte Vesting Holland een oplopende weerstand te bieden. Het IIe en het IVe Legerkorps
(of divisiegroep) zouden hierbij in centrum van het land in de Gelderse Vallei of Grebbelinie
moeten worden opgesteld, het IIIe Legerkorps in Noord-Brabant, terwijl het Ie Legerkorps in
de Vesting Holland in reserve zou worden gehouden. Reijnders zou volgens De Jong zijn
Concentratie Blauw, waarschijnlijk al in 1936, hebben voorgelegd aan Colijn, die hieraan zijn
goedkeuring verleende omdat het plan beantwoordde aan zijn opvattingen. Dit betekende dat
Nederland ten zuiden van de rivieren nog altijd door één volledig Legerkorps zou worden ver-
dedigd. Niet voor niets gaf Colijn in maart 1936 ook toestemming voor de aanleg van versper-
ringen in het Peelgebied.89 Het lijkt erop dat Reijnders al vóór de memorie van Colijn van plan
was om na algemene mobilisatie het Veldleger grotendeels ten noorden van de rivieren achter
stellingen te concentreren en hoewel deze Concentratie Blauw ook wel neutraliteitsopstelling
werd genoemd, omdat het formeel voorzag in een verdediging naar alle zijden, was het feite-
lijk voornamelijk gericht op de afweer van een Duitse aanval op de Vesting Holland. 
De memorie van Colijn uit het voorjaar van 1936 leidde er bovendien niet toe dat de discus-
sie binnen de legertop over het krijgsbeleid werd beëindigd. Reijnders botste ook met de
opvolger van Röell, de op 1 april 1937 benoemde commandant van het Veldleger luitenant-
generaal Jan van Voorst tot Voorst, over de inzet van de Nederlandse krijgsmacht in een moge-
lijke oorlog. Van Voorst tot Voorst had grote bezwaren tegen het plan Concentratie Blauw. Hij
uitte zijn kritiek al kort na zijn aantreden op 11 juli 1937 in een brief aan Reijnders. Volgens
de commandant van het Veldleger werd in het krijgsplan van Concentratie Blauw niet alleen
Noord- en Oost-Nederland opgegeven, maar zou ook de passieve opstelling van het Veldleger
achter stellingen ontmoedigend en demoraliserend voor de volksgeest zijn omdat het initiatief
volledig aan de vijand werd gelaten. Hij zag juist tal van mogelijkheden voor offensief optre-
den door het Veldleger. Als een groot kenner van de militaire geschiedenis verwees Van Voorst
tot Voorst hierbij naar het succesvolle mobiele optreden van Stadhouder Willem III in 1672
tijdens de Hollandse oorlog. Hij stelde voor om het IIe Legerkorps vóór de Grebbelinie op te
stellen zodat de vijand die de IJssellinie overstak door het IVe en het IIe Legerkorps in de tang
genomen zou kunnen worden. Jan van Voorst tot Voorst geloofde klaarblijkelijk dat door een
flankaanval vanuit de Betuwe een overwinning op een Duitse invasiemacht mogelijk zou zijn. 
Het Veldleger zou dan ook volgens hem vooral moeten worden ingezet ten behoeve van de
mobiele oorlogvoering.90 Reijnders was realistischer over de beperkte mogelijkheden van de
Nederlandse krijgsmacht  en legde juist de nadruk op de statische verdediging. Hij vond het
belangrijk om de Nederlandse stellingen te moderniseren door de bouw van betonnen verster-
kingen. De Vesting Holland werd vóór 1940 als de belangrijkste Nederlandse verdedigingsli-
nie beschouwd. In 1936-1937 werd hier het Oostfront versterkt door tankversperringen aan te
brengen en door onder andere 25 betonnen schuilplaatsen uit te bouwen tot mitrailleurkaze-
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matten. De Grebbelinie was in 1926 als stelling afgevoerd maar werd in de Concentratie
Blauw weer opgenomen als verdedigingslinie. In 1938 werd besloten om 1,8 miljoen gulden
beschikbaar te stellen voor de aanleg van nieuwe mitrailleurkazematten in deze linie.
Daarnaast werden in de zomer van 1938 twee miljoen en aan het begin van 1939 nog eens tien
miljoen gulden uitgetrokken voor de bouw van versterkingen ten behoeve van de grensbatal-
jons. Bij de bruggen en langs de oevers van de rivieren Maas, Waal en IJssel zouden hiervoor
1.500 tot 2.000 kleine kazematten moeten worden geconstrueerd.91

Reijnders verloor de verdediging ten zuiden van de rivieren echter niet uit het oog. Hij was
van mening dat het grootste gevaar voor Nederland bestond uit een Duitse aanval dat tot doel
zou hebben het hele land te bezetten. Bovendien had ook Colijn geschreven dat de hoofd-
macht van het leger intact zou moeten blijven voor de inzet ten behoeve van de bondgenoot-
schappelijke oorlogvoering. Volgens Concentratie Blauw moest daarom driekwart van het
Veldleger ten noorden van de rivieren worden opgesteld om het hart van het land te verdedi-
gen. Bestudering van het Von Schlieffenplan maakte de Nederlandse Generale Staf echter ook
duidelijk dat juist het grootste risico op een neutraliteitsschending een Duitse doormars door
het zuiden van het land zou zijn. Reijnders beschikte echter over te weinig troepen voor de
verdediging van Noord-Brabant. Studies uit 1912 en 1928 hadden al onderzocht of het moge-
lijk was een stelling bij de Peelmoerassen in te richten. Geconcludeerd werd echter dat de
inzet van het hele Veldleger met acht divisies nodig zou zijn voor een succesvolle verdediging
van een Peellinie. Reijnders gaf desondanks in augustus 1934 aan Alting von Geusau de
opdracht om een verkenning van het Peelgebied te maken met het oog op de aanleg van een
stelling. Zijn rapport werd op 28 november 1935 aan Minister van Defensie Colijn voorgelegd
en op 3 maart 1936 kreeg Reijnders toestemming om een linie in Noord-Brabant in te richten.
In het zuiden vormden de Zuid-Willemsvaart en de moerassen van de Peel een natuurlijke ver-
dediging. Het noorden was echter kwetsbaar en in 1937 werd onderzocht om tussen de Peel
en de Raam, een klein riviertje boven Mill, over een lengte van 40 kilometer een kanaal als
anti-tankgracht te graven. Pas in juli 1939 werd begonnen met de aanleg van dit zogenoemde
Defensiekanaal. Op 10 mei 1940 was de Peel-Raamstelling, die via de Maas-Waal linie aan-
sloot op de Grebbelinie, echter nog niet voltooid.92 De Nederlandse legerleiding bleef ook ver-
der studeren op de verdediging van de zuidelijke provincies. Vanaf 1931 speelde de
Nederlandse Generale Staf ieder jaar op papier een aanval op het Nederland na. Vrijwel al
deze oefeningen waren gericht op de verdediging van het land tegen een Duitse inval vanuit
het oosten waarbij in meer dan de helft van de gevallen het Veldleger ten zuiden van de rivie-
ren was geconcentreerd. Het zuiden van Nederland bood ook meer manoeuvreerruimte voor
de, door de Nederlandse commandanten van het Veldleger gewenste, bewegingsoorlog. Zo
waren tijdens de oefening ‘Landsverdediging 1938’ op 17-19 maart 1938 drie van de vier divi-
siegroepen (legerkorpsen) en de Lichte Brigade van het Veldleger in Noord-Brabant opge-
steld. De ‘Duitse’ speler slaagde er echter in om met drie van zijn legerkorpsen, bestaande uit
dertien divisies, vrijwel de gehele Nederlandse strijdkracht in te sluiten. De oefenleiding con-
cludeerde dat de Nederlandse krijgsmacht niet opgewassen zou zijn tegen een grootschalig
Duits offensief ten zuiden van de rivieren. Bij ‘Landsverdediging 1939’ werd het Veldleger
weer in het midden van Nederland samengetrokken.93 De discussie over het te volgen krijgs-
beleid zou in de Nederlandse legerleiding na de algemene mobilisatie eind augustus 1939
weer in volle hevigheid losbarsten. 
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Met de toenemende internationale dreiging in de tweede helft van de jaren dertig groeide ook
in Nederland de behoefte aan militaire informatie uit het buitenland. Gedurende de Eerste
Wereldoorlog waren er militaire attachés gestationeerd op de Nederlandse gezantschappen in
Londen, Parijs, Bern en Berlijn. In het begin van de jaren twintig waren al deze functies weg-
bezuinigd. Als laatste verdween in 1923 de Nederlandse militair attaché in Parijs en Brussel.
Begin 1936 besloot de Nederlandse regering om opnieuw militaire attachés aan te stellen. In
maart werd kapitein Sas benoemd tot militair attaché in Berlijn en majoor Van Voorst Evekink
tot militair attaché in Parijs en Brussel. Twee maanden later trad luitenant ter zee der eerste
klasse De Booy aan als marine attaché in Londen. Het betroffen echter slechts deeltijdfunc-
ties voor stafofficieren. Om reis- en verblijfskosten te sparen werden de Nederlandse militai-
re attachés alleen tijdelijk naar het buitenland gestuurd als daar aanleiding voor was. Zo bracht
Sas tweederde van zijn tijd als militair attaché voor Duitsland door bij de Generale Staf in Den
Haag. In het voorjaar van 1937 werd hij opgevolgd door kapitein Hasselman. Pas bij zijn
tweede tour in Berlijn werd Sas in april 1939 als voltijds militair attaché aangesteld. Ook De
Booy bleef werkzaam bij de afdeling artillerie van de Marinestaf en ging in eerste instantie
slechts af en toe naar Londen. In maart 1938 trad kapitein ter zee Meyer van Ranneft aan als
marine attaché in Washington. De benoeming van een Nederlandse militair attaché in Tokio
bleek niet mogelijk. Niet alleen lag dit uit financiële en politieke redenen moeilijk, er was ook
geen geschikte Japanse sprekende officier beschikbaar.94 Ook in het buitenland zelf bestond er
na de Eerste Wereldoorlog betrekkelijk weinig aandacht voor de ontwikkelingen aangaande
de Nederlandse defensie. Vóór 1939 waren alleen een Franse en Belgische militair attaché en
een Amerikaanse en Japanse marine attaché in Den Haag gestationeerd. De Duitse en Britse
militaire attachés die verantwoordelijk waren voor het rapporteren over de Nederlandse
krijgsmacht opereerden vanuit andere Europese hoofdsteden. Zo deed de Britse militair atta-
ché voor België, majoor Fraser, begin jaren dertig Nederland erbij. De meeste van zijn
Nederlandse zaken handelde hij af in de schoolvakanties van zijn kinderen. De Duitse militair
attaché voor Nederland in 1933-1937, kolonel en vanaf 1935 generaal-majoor Geyr von
Schweppenburg, opereerde vanuit Londen. In oktober 1937 werd majoor Rabe van
Pappenheim de Duitse militair attaché voor België en Nederland met als standplaats Brussel.
Mede naar aanleiding van een Engels alarm over een mogelijke Duitse aanval op Nederland
eind januari 1939, werd de nieuwe Britse militair attaché voor Nederland, majoor Gibson, nu
in Den Haag gestationeerd. Pas na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september
1939 werd het aantal militairen bij de gezantschappen fors uitgebreid. Zo kregen toen de
Duitse, Britse en Franse diplomatieke vertegenwoordigingen in Den Haag de beschikking
over landmacht, marine- en luchtmachtattachés met soms ook nog een of meer assistenten.95

Naast de militaire maatregelen probeerden de Nederlanders ook de veiligheid van hun land te
versterken via hun buitenlands beleid. Begin 1935 namen de Britten het initiatief om het
Locarno verdrag uit 1925, waarbij Duitsland, Frankrijk en België elkaars grenzen zoals vast-
gelegd in het verdrag van Versailles erkenden, uit te breiden met een Luchtpact. Het idee was
dat Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België zouden verklaren geen luchtaan-
vallen op elkaar uit te voeren. De sanctie hierbij zou zijn dat alle verdragspartners automatisch
in oorlog zouden treden met de schender van deze overeenkomst. Gezien het grote risico dat
ook Nederland zou worden betrokken in een luchtoorlog, had de Nederlandse Minister van
Buitenlandse Zaken De Graeff interesse om ook Nederland bij dit Luchtpact te laten aanslui-
ten. In een rapport van 17 april 1935 gaf Reijnders zijn visie op een Nederlandse deelname
aan het verdrag. De Nederlandse chef van de Generale Staf schreef opnieuw dat hij er ernstig
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aan twijfelde of de Nederlandse neutraliteit in een nieuwe oorlog zou worden geëerbiedigd.
De grote invloed van het luchtwapen op een moderne oorlogvoering zou mogelijk zelfs door-
slaggevend kunnen zijn op de beslissing van één van de strijdende partijen om Nederland te
bezetten. Het land nam immers een strategische positie tussen Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk in en het gebruik van Nederlands grondgebied als vliegbasis of voor een lucht-
waarschuwingssysteem zou van grote waarde zijn voor zowel Duitsland als het Verenigd
Koninkrijk. Volgens Reijnders was het grootste gevaar dat Duitsland in een oorlog tegen
Frankrijk en België Nederland uit strategische overwegingen in zijn geheel zou willen bezet-
ten als flankbeveiliging en vanwege de voordelen voor een zee- en luchtoorlog tegen het
Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse toetreding tot het Luchtpact zou naar mening van de
Nederlandse chef van de Generale Staf weinig verandering brengen in deze risico’s. Het zou
juist eerder de zekerheid verschaffen dat Nederland onmiddellijk in een oorlog zou worden
betrokken: ‘Verschil bestaat er slechts in zooverre dat de mogelijkheid, dat een garant onmid-
dellijk met zijne luchtstrijdkrachten optreedt, thans zekerheid wordt.’96 Het zou daarom beter
zijn dat Nederland zo snel mogelijk zijn achterstand op het gebied van de luchtverdediging
zou inhalen. Ook De Graeff erkende dat na een mogelijke schending van het Luchtpact
Nederland als verdragspartner moeilijk buiten het conflict zou kunnen blijven. De Britten
overwogen zelf ook om Nederland bij het verdrag te betrekken, maar aarzelden omdat zij eer-
der een last dan een waarde zagen in een zwakke bondgenoot in een strategisch zeer belang-
rijk gebied. De Chiefs of Staff schreven hierover op 21 juni 1935: ‘The Dutch contribution
towards the strength of the Western Powers is likely, in any event, to be small, and the adhe-
rence of a weak ally, situated in an area of geographical importance, is undoubtedly an addi-
tional commitment which would add to our own liabilities rather than to our resources.’97  De
Britse Minister van Buitenlandse Zaken Eden besprak met Hitler en Mussolini de mogelijk-
heden voor een Luchtpact maar de onderhandelingen liepen dood nadat Hitler het verdrag van
Locarno opzegde om op 7 maart 1936 het Rijnland te kunnen remilitariseren.98 

Op de dag van de Duitse militaire bezetting van het Rijnland liet Hitler in een rede weten dat
Duitsland bereid was om, als opvolger van het verdrag van Locarno, een non-agressiepact
voor 25 jaar te sluiten met Frankrijk, België en Nederland. Het nieuwe verdrag zou ook moe-
ten worden gegarandeerd door Italië en het Verenigd Koninkrijk. In de Nederlandse
Ministerraad van 10 maart 1936 bleek weinig enthousiasme voor het Duitse voorstel. De
Graeff liet de Duitse gezant Zech dan ook op 23 maart 1936 weten dat er in zijn land weinig
steun bestond om deel te nemen aan een non-agressiepact. Het was volgens hem in strijd met
de traditionele zelfstandigheidspolitiek van Nederland.99 De achterliggende motieven voor
deze afwijzing bleken in mei 1936 toen de Belgische Premier Van Zeeland en Eden bij De
Graeff informeerden naar de Nederlandse interesse voor het non-agressiepact. Volgens de
Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken had het sluiten van een dergelijk verdrag geen
zin omdat de Duitsers het toch zouden schenden. Bovendien zouden de Britten Nederland bij
een Duitse aanval toch wel te hulp komen omdat zij het zich niet konden veroorloven dat de
Lage Landen in Duitse handen zouden vallen.100 Ondanks de afhoudende Nederlandse houding
deed Hitler een nieuwe poging door op 30 januari 1937 voor de Rijksdag uit te spreken dat
Duitsland zowel Nederland als België als neutraal en onschendbaar land wilde garanderen.
Beide landen moesten dan wel toezeggen dat zij in een toekomstig conflict afzijdig zouden
blijven en geen doortocht zouden verlenen aan buitenlandse troepen. Ook dit voorstel van de
Duitse leider kon niet op veel instemming rekenen in Nederland. 
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De Nederlandse regering zag veel meer in een idee dat in de lente van 1936 op het Ministerie
van Buitenlandse Zaken was ontwikkeld. Volgens dit Snouck Hurgronjeplan, vernoemd naar
de Nederlandse Secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken, zouden het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk en Duitsland een verdrag van onderlinge bijstand moeten sluiten waarbij opgeno-
men moest worden dat iedere schending van de Nederlandse of Belgische neutraliteit als een
aanval op henzelf zou worden beschouwd. Nederland en België zouden daarbij zelf niet als
verdragspartner bij deze driezijdige garantieverklaring worden betrokken. De onschendbaar-
heid van het Nederlandse en Belgische grondgebied werd in het plan dus door de Europese
grote mogendheden gegarandeerd zonder dat deze landen hun neutraliteitspolitiek hoefden op
te geven. Het Nederlandse Snouck Hurgronjeplan vond echter in de loop van 1937 weinig
weerklank in de Europese hoofdsteden. De Britten en de Belgen verklaarden dat zij deze for-
mule niet geschikt vonden en dat zij de voorkeur gaven aan het sluiten van een non-agressie-
pact. Het Verenigd Koninkrijk voerde bovendien een zeer terughoudend beleid ten aanzien
van het aangaan van militaire verplichtingen. Ook de Fransen reageerden afhoudend. In tegen-
stelling tot België speelde Nederland geen prominente rol in het Franse veiligheidsbeleid. De
Duitsers waren argwanend over het feit dat de Nederlanders om een veiligheidsgarantie vroe-
gen maar van hun kant de volledige handelingsvrijheid behielden ten aanzien van hun opstel-
ling in een mogelijk Europees conflict. Het hoofd van de juridische afdeling van het Duitse
Ministerie van Buitenlandse Zaken Gaus benadrukte tegenover de Nederlandse gezant Ridder
van Rappard dat zijn land een tegenprestatie van de Lage Landen verwachtte in de vorm van
een belofte dat zij in een oorlog aan geen van de strijdende partijen hulp zouden verlenen. De
Duitsers vreesden namelijk dat Nederland troepen van bepaalde landen wel, maar van andere
landen juist niet, toegang tot hun grondgebied zou willen verlenen.101 De suggesties van Gaus
waren echter onaanvaardbaar voor de Nederlanders omdat zij niet gebonden wilden worden aan
een neutraliteitsverplichting. De Nederlandse regering had hiermee echter weinig oog voor de
veiligheidsbelangen van de Duitsers en hun behoefte aan zekerheid en duidelijkheid over de
Nederlandse opstelling in een mogelijke Europees conflict. De Nederlandse wens om vrijheid
van handelen te houden werd dan ook door de Duitsers geïnterpreteerd als opportunisme.102

Naast het feit dat de Nederlanders hun neutraliteit niet per verdrag wilden laten vastleggen,
waren zij in de tweede helft van de jaren dertig ook steeds minder genegen zich te binden aan
de verplichtingen die voortvloeiden uit het lidmaatschap van de Volkenbond. Nederland hoop-
te aanvankelijk nog dat de Volkenbond onder leiding van het Verenigd Koninkrijk maatrege-
len zou nemen tegen de Italiaanse invasie van Ethiopië in oktober 1935. De Nederlandse rege-
ring steunde dan ook de roep om internationale sancties tegen Italië, mede gezien de prece-
dentwerking die hiervan uit zou kunnen gaan op een mogelijke Japanse agressie tegen
Nederlands-Indië. Tot teleurstelling van de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken De
Graeff weigerden de Britten echter de Italianen hard aan te pakken omdat Mussolini als een
nuttige bondgenoot werd gezien tegen Hitler. In het Engels-Franse Hoare-Laval plan van
december 1935 werd zelfs voorgesteld dat Ethiopië in ruil voor vrede grote delen van zijn
grondgebied aan Italië zou afstaan. Door het falen van het systeem van collectieve veiligheid
in reactie op de Italiaanse agressie leek de rol van de Volkenbond te zijn uitgespeeld. In juli
1936 spraken Nederland en zes andere kleine Europese landen uit dat zij zich niet automatisch
gebonden achten aan de sancties die krachtens de artikelen 10 en 16 van het
Volkenbondverdrag aan een agressor konden worden opgelegd. In de verklaring van
Kopenhagen in juni 1938 werd dit standpunt nogmaals bevestigd door de vier Scandinavische
landen, Nederland, België en Luxemburg. Nederland wilde de vrije keus hebben of het zou
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deelnemen aan de door de Volkenbond opgelegde sancties en ook afhankelijk van de situatie
zelf kunnen bepalen of het doortocht zou verlenen aan troepen van Volkenbondlidstaten die
een agressor tot de orde moesten roepen. In feite keerde Nederland hierdoor terug naar een
politiek van afzijdigheid.103

Hoewel Nederland zich ogenschijnlijk in reactie op de toegenomen dreiging eind jaren dertig
terugtrok in een formele politiek van strikte neutraliteit en afzijdigheid, werd er tegelijkertijd
wel degelijk toenadering gezocht met potentiële bondgenoten. Zo werkte Nederland met ande-
re kleine Europese landen op handelsgebied samen in de Oslostaten, terwijl ook de relatie met
België inniger werd nadat dat land zijn militair bondgenootschap met Frankrijk in 1936 had
verbroken. De Nederlandse Premier Colijn zocht echter vooral steun bij de Britten. Hij toon-
de zich een groot voorstander van het Britse appeasement beleid tegenover Duitsland in de
verwachtingsvolle hoop dat hierdoor een nieuwe Europese oorlog kon worden voorkomen.
Colijn realiseerde zich dat een militaire alliantie tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk
voor beide partijen onwenselijk was, maar hij rekende desalniettemin op Britse militaire hulp
wanneer Nederland dan toch zou worden aangevallen. Sommige auteurs kwalificeren Colijns
buitenlands beleid ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk in de jaren dertig als pseudo-neu-
traliteit. Moeyens vergelijkt het eigengereide optreden van Colijn met die van Kuyper 30 jaar
eerder.104 Colijn schreef in het voorjaar 1936 aan Reijnders dat de bezetting van delen van
Nederland niet te voorkomen was maar dat hij het ook uitgesloten achtte dat de Nederlanders
alleen zouden moeten vechten. Volgens de Premier kon erop vertrouwd worden dat andere
landen (lees het Verenigd Koninkrijk) te hulp zouden komen zodat er altijd sprake zou zijn
van een bondgenootschappelijke oorlogvoering.105 In mei 1936 zei Colijn tegen de Britse
luchtmachtattaché luitenant-kolonel Thornton dat zijn land weliswaar geen formele militaire
besprekingen met de Britten zou kunnen voeren, maar dat een zekere militaire samenwerking,
met name gericht op de verdediging van Nederlands-Indië, in het belang van beide landen zou
zijn. De Britten waren waarschijnlijk niet verrast dat Colijn, die als pro-Engels gold, samen-
werking zocht. Uit zijn contacten met de Nederlandse Marinestaf had Thornton al begrepen
dat de Nederlanders hun geloof hadden verloren in de mogelijkheid om hun neutraliteit te kun-
nen handhaven bij een Duitse aanval op West-Europa. De Nederlandse militaire inlichtingen-
dienst ging er volgens Thornton vanuit dat een nieuw Von Schlieffenplan, ditmaal met inbe-
grip van Limburg, weer onderwerp van studie van de Duitse Generale Staf was. De
Nederlanders voerden dan ook een politiek van herbewapening en zochten ook steun bij de
Belgen. De toenaderingspogingen van Colijn werden besproken in het Britse kabinet en door
de Chiefs of Staff, maar de Britten wensten vooralsnog geen garanties aan Nederland te ver-
strekken of militaire verplichtingen aan te gaan.106 De Britse gereserveerdheid was niet zonder
reden. In mei 1938 rapporteerde de Nederlandse marine attaché in Londen De Booy dat er kort
na een aanval op Nederland praktisch geen hulp van de Britten te verwachten was. Het Britse
leger, dat slechts ongeveer 100.000 man telde, zou voornamelijk worden ingezet bij de verde-
diging van het Verenigd Koninkrijk zelf. Pas na een maand of zes zou een gemobiliseerde
Britse strijdmacht inzetbaar zijn op het Europese Continent. De Royal Navy kende als belang-
rijkste taak het beschermen van de eigen handelsverbindingen en er kon dus ook niet gerekend
worden op de steun van Britse oorlogsschepen nabij de Nederlandse havens. De Booy ver-
wachtte wel dat de R.A.F. vanaf Nederlandse vliegvelden zou willen opereren. Toen de
Nederlandse gezant Van Limburg Stirum de bevindingen van zijn marine attaché in Den Haag
wilde bespreken, bleken zijn waarschuwingen aan dovemansoren te zijn gericht.107 De
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Nederlandse regering leek een zeer groot vertrouwen te hebben in het Verenigd Koninkrijk.
Colijn schreef in maart 1938 andermaal dat hij niet geloofde dat de Britten de Nederlandse
havens in de handen van een andere grote mogendheid zouden dulden.108

De Nederlandse positie in de Britse strategie 1933-1939
Colijns inschatting over het grote strategische belang van Nederland voor het Verenigd
Koninkrijk was op zich juist, maar dat gold evenzeer voor de visie van De Booy dat de Britten
niet in staat waren om veel militaire hulp aan Nederland te bieden. De Britse legerleiding
volgde inderdaad de Duitse herbewapening met argusogen. Zij vreesde dat het machtseven-
wicht op het Europese Continent opnieuw zou worden verstoord omdat Duitsland territoriale
ambities koesterde ten koste van de kleine landen. De Chiefs of Staff stelde al in mei 1934 vast
dat een Duitse bezetting van de Lage Landen voorkomen zou moeten worden: ‘The Low
Countries are today just as vital to our sea power and, should they again be threatened, we may
be forced, whether we like it or not, to go to their assistance with land forces which alone
could prevent the Germans obtaining control of the coast line which is important to our safe-
ty.’109 Ook wezen de Chiefs of Staff op het gevaar dat Duitse legers België via Nederland zou-
den aanvallen of dat Duitse bommenwerpers vanaf vliegvelden in de Lage Landen tegen de
Britse industriële centra zouden worden ingezet. De onschendbaarheid van het Nederlandse
grondgebied was dan ook van groot strategisch belang voor het Verenigd Koninkrijk. De
Britse regering leek deze boodschap van haar legertop goed te hebben begrepen. Op 30 juli
1934 sprak de Lord president of the Council en oud-Premier Stanley Baldwin het Lagerhuis
toe dat het Verenigd Koninkrijk door het gevaar van het moderne luchtwapen een nieuwe stra-
tegische realiteit onder ogen moest zien: ‘since the day of the air the old frontiers are gone.
When you think of the defence of England, you no longer think of the chalk cliffs of Dover;
you think of the Rhine…..That is were our frontier lies!’110 Hij gaf hiermee een duidelijk sig-
naal aan de Duitsers om de Lage Landen met rust te laten en aan de Fransen dat zij ten aan-
zien van het Europese Continent op Britse steun konden rekenen. De Britse Minister van
Buitenlandse Zaken Eden herbevestigde voor het Britse parlement op 26 maart 1936 dat de
territoriale integriteit en veiligheid van de Lage Landen van vitaal belang voor het Verenigd
Koninkrijk waren.111 De Britse regering bleek halverwege de jaren dertig echter niet bereid de
consequenties van dit duidelijke standpunt te dragen. De Chiefs of Staff rapporteerden dat er
amper twee divisies beschikbaar waren voor de inzet in een Europees conflict, wat betekende
dat het land niet in staat was om een continentale oorlog tegen Duitsland te voeren. Hoewel
de Britten beseften dat het sturen van grondtroepen onontbeerlijk was voor de bescherming
van de Lage Landen tegen een Duitse inval, bleven ze vertrouwen op de afschrikking door de
strategische bommenwerpers van de R.A.F. Het Britse leger werd in eerste instantie vanwege
de economische crisis nauwelijks versterkt en de Britse regering waakte er voor om een mili-
taire verplichting ten aanzien van het Europese Continent aan te gaan.112 Het strategische
dilemma voor de Britten was dat de Nederlandse positie als cruciaal voor de Britse veiligheid
werd beschouwd, maar dat zij niet over de militaire middelen beschikten om deze belangen
daadwerkelijk te verdedigen. De Britse regering hoopte dan ook dat Nederland in een toekom-
stig Europees conflict opnieuw neutraal zou blijven. Het militaire zwakke Nederland was als
bondgenoot van weinig toegevoegde waarde voor het Verenigd Koninkrijk, maar het land zou
bij een Duitse aanval wel sterk afhankelijk zijn van Britse hulp. De Britten waren zelfs
bevreesd dat belofte van militaire hulp er toe zou kunnen leiden dat de Nederlanders minder
inspanning zouden leveren voor hun eigen herbewapening. 
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Frankrijk had na de Eerste Wereldoorlog zijn strategie gebaseerd op een zorgvuldig opge-
bouwd systeem van militaire allianties met een aantal buurlanden van Duitsland. In de loop
van de jaren dertig stortte dit cordon sanitair in elkaar toen een voor een de Franse bondgeno-
ten wegvielen. Na de Duitse bezetting van Tsjechoslowakije in maart 1939 en Polen in sep-
tember 1939 was alleen het Verenigd Koninkrijk nog over als militaire partner. Voor de
Fransen was het daarom essentieel dat de Britten zich zouden committeren tot een gemeen-
schappelijk diplomatiek, maar desnoods ook militair optreden tegen Duitsland. In vergelijking
tot het Verenigd Koninkrijk hield Frankrijk zich minder bezig met een mogelijke Duitse aan-
val op Nederland. De Fransen zaten veel meer in hun maag met de politieke opstelling van de
Belgen. In het voorjaar van 1936 had België zijn militaire alliantie met Frankrijk opgezegd.
Dit had tot gevolg dat er geen stafbesprekingen meer plaatsvonden en dat van een afstemming
van de militaire plannen tussen beide landen geen sprake meer kon zijn. Het feit dat de Franse
troepen bij een conflict niet langer automatisch toegang hadden tot Belgisch grondgebied was
een streep door het Franse plan om ingeval van een oorlog met Duitsland een voorwaartse ver-
dediging in België te voeren.113 Het beëindigen door de Belgen van de militaire samenwerking
met de Fransen had ook voor de Nederlanders als negatieve consequentie dat bij een Duitse
inval Franse hulp aan hun land een stuk lastiger was geworden. 
Vanaf november 1938 kregen de Britten tal van signalen dat Hitler van plan zou zijn om in het
voorjaar van 1939 een offensief in West-Europa te beginnen. Zo rapporteerde op 15 decem-
ber 1938 de Britse diplomaat Kirkpatrich, eerste secretaris op de ambassade in Berlijn, dat de
Duitsers in maart 1939 Londen zouden gaan bombarderen. Andere inlichtingen vermeldden
dat Duitsland eerst Nederland zou bezetten zodat vanaf de Nederlandse vliegvelden luchtaan-
vallen op het Verenigd Koninkrijk konden worden ondernomen. Ook de Duitse aanval op de
Nederlandse havens zou al tot in details zijn uitgewerkt. Ook de Franse opperbevelhebber
Gamelin wees de Britten erop dat de Duitsers voorbereidingen troffen voor een aanval op
Nederland begin 1939. Belgische bronnen waren nog stelliger en stelden dat de Duitse
Generale Staf een plan bestudeerde om Nederland in acht dagen te veroveren. De aanvals-
voorbereidingen zouden op 21 februari 1939 zijn voltooid. Al deze alarmerende inlichtingen
over een ophanden zijnde Duitse inval in Nederland veroorzaakten bij de Britse legerleiding
in januari 1939 een oorlogspsychose die leidde tot een ommekeer in de Britse opstelling ten
aanzien van het aangaan van militaire verplichtingen op het Europese Continent.114

Op basis van alle informatie schreef de Britse Onderminister van Buitenlandse Zaken
Cadogan op 17 januari 1939 een studie getiteld Possibilities of a German Attack on the West.
Volgens Cadogan was het moeilijk om precies de Duitse intenties te bepalen. Duidelijk was
echter wel dat vitale Britse belangen in het geding waren als Hitler, met het oog op een pre-
ventieve aanval op het Verenigd Koninkrijk, delen van Nederland zou bezetten om er vlieg-
en duikbootbases in te richten. Op 23 januari 1939 werd de studie besproken in het Cabinet
Commitee on Foreign Policy (het overlegorgaan tussen het Britse kernkabinet met de ambte-
lijke top van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over buitenlands beleid). De Britse
Premier Chamberlain en de Minister van Buitenlands Zaken Halifax waren sceptisch over de
betrouwbaarheid van de inlichtingen. Aan de andere kant vonden zij echter dat de Britse rege-
ring de waarschuwingen over een mogelijke Duitse aanval op Nederland, en ook mogelijk op
het Verenigd Koninkrijk zelf, niet kon negeren. Cadogan stelde daarom voor dat het Verenigd
Koninkrijk in overleg zou treden met de Nederlanders en de Amerikanen over de Duitse drei-
ging. Het probleem was echter dat de Nederlanders iedere toenadering zouden weigeren
omdat dit in strijd was met hun neutraliteitspolitiek. De Britten wilden bovendien ook geen
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militaire garanties geven aan Nederland. Het idee om de Verenigde Staten te waarschuwen
werd wel omarmd. Met een uitvoerig telegram lichtte Halifax op 24 januari Roosevelt in. Hij
schreef dat inlichtingen zouden aantonen dat Hiter overwoog om luchtaanvallen op het
Verenigd Koninkrijk of een inval op Nederland uit te voeren. Halifax hoopte mogelijk een
gevoelige Amerikaanse snaar te raken door te wijzen op het gevaar dat de Duitsers na de ver-
overing van Nederland Nederlands-Indië aan Japan zouden beloven. Een aanwijzing voor een
aanstaande Duitse aanval op Nederland was de verslechtering van de relatie tussen beide lan-
den en de scherpe toon in de Duitse pers tegen het buurland. Volgens Halifax wilde zijn land
al het mogelijke doen om een Duitse inval op Nederland te verhinderen. In ieder geval moest
voorkomen worden dat Hitler zou denken dat het Verenigd Koninkrijk, maar ook Frankrijk en
België, niet tussenbeide kwamen als hij Nederland zou aanvallen. De Britse Minister van
Buitenlandse Zaken stelde voor om tactisch en voorzichtig te opereren als de spanning tussen
Nederland en Duitsland nog verder zou oplopen. Hij opperde hierbij de mogelijkheid van arbi-
trage tussen beide landen en wilde in dat verband graag weten of Roosevelt nog suggesties
had.115

Ook de Chiefs of Staff gaven hun visie op de dreigende situatie. De Britse legertop was van
mening dat een aanval op Nederland als een casus belli moest worden beschouwd. Het zou
immers zeer bedreigend voor het Verenigd Koninkrijk zijn als de Nederlandse vliegvelden in
Duitse handen zouden vallen. Het grote probleem was echter dat er geen enkele hoop gekoes-
terd kon worden dat een Duitse bezetting van Nederland te voorkomen was. Volgens de Britse
militaire inlichtingendienst zou de zwakke Nederlandse defensie een Duitse opmars maar
kortstondig kunnen vertragen. De Chiefs of Staff wezen nogmaals op het feit dat er slechts
twee Britse divisies beschikbaar waren voor de inzet op het Europese Continent. Alleen de
Franse en Belgische strijdkrachten konden ingrijpen bij een Duitse inval in Nederland. Een
mogelijke bevrijding van Nederland zou ook afhankelijk zijn van de ontwikkeling van het ver-
volg van de oorlog en van de hulp van de Verenigde Staten. De Britse regering sprak op 25
januari en 8 februari 1939 uitvoerig over het gevaar van een Duitse aanval op Nederland en
alle ambtelijke adviezen die daarover waren uitgebracht. Chamberlain schetste het dilemma
dat er enerzijds vitale Britse belangen in het geding waren maar dat anderzijds de Britten mili-
tair niet bij machte waren een Duitse bezetting van Nederland te voorkomen. Hij noemde het
echter desastreus als het Verenigd Koninkrijk niet op een of andere manier zou interveniëren
tegen de Duitse agressie op Nederland. Op de bijeenkomst van het Cabinet Commitee on
Foreign Policy op 26 januari werd de uitspraak van de Chiefs of Staff onderschreven dat een
aanval op Nederland als een casus belli beschouwd moest worden. Besloten werd om dit
standpunt ook mee te delen aan de Amerikanen, Fransen en Belgen. Deze landen moest dui-
delijk worden gemaakt dat een Duitse aanval op Nederland een directe bedreiging voor de vei-
ligheid van het Westen inhield, omdat Duitsland hierdoor een dominante positie in Europa zou
verkrijgen. De Britten stelden ook voor om een arbitragecommissie bestaande uit drie neutra-
le landen in te stellen die zou kunnen bemiddelen in een eventuele crisis tussen Duitsland en
Nederland. De Britse legerleiding was zich zeer bewust van de eigen militaire kwetsbaarheid
en van het feit dat een succesvolle interventie bij een Duitse aanval op Nederland alleen moge-
lijk zou zijn met steun van andere landen, in het bijzonder Frankrijk en België. De Britten rea-
liseerden zich eveneens dat hiertoe militair overleg met de Fransen en Belgen noodzakelijk
was, ook al zou dit leiden tot het aangaan van militaire verplichtingen op het Europese
Continent.116 

Het Nederlandse veiligheidsbeleid in Europa 1870-1939 48



De boodschap van Halifax aan de Amerikanen eind januari 1939 was duidelijk: 

‘His Majesty’s Government have been considering what attitude it must take in the event of an
unprovoked German invasion of Holland and the Government’s provisional view subject to confir-
mation is as follows. No military action could possibly prevent a German invasion of Holland should
Hitler determine on such action. The restoration of Holland could only result as the outcome of war.
The strategic importance of Holland and her colonies is so great that a German attack on that coun-
try must be regarded as a direct threat to the security of the western powers. Failure to take up such
a challenge would place Germany in a position of overwhelming predominance in Europe and in
such circumstances His Majesty’s Government is disposed to think that it would have no choice but
to regard a German invasion of Holland as a casus belli.’117

De Britse opzet om de Amerikanen begin 1939 bij een mogelijk Europees conflict te betrek-
ken mislukte vooralsnog. Roosevelt hield de boot af omdat hij, gezien de isolationistische
stemming in zijn land, voorzichtig moest opereren op het wereldtoneel. De Amerikaanse
President besprak in Washington de Britse waarschuwing met de Franse ambassadeur De
Saint-Quentin. Op de vraag van de Fransman of Nederland niet het gevaar liep bij een Duitse
invasie alleen te staan, antwoordde Roosevelt dat dit volledig afhankelijk zou zijn van het
Verenigd Koninkrijk. Hij geloofde echter niet dat de Britten militair zouden interveniëren bij
een aanval op Nederland. Roosevelt zag voor Nederland een toekomst weggelegd als vazal-
staat van Duitsland waarbij het hele land zou worden geïncorporeerd in de Duitse economie.
De Verenigde Staten zouden mogelijk alleen iets voor Nederland kunnen betekenen als het tot
onderhandelingen kwam.118 

De Britten benaderden ook de Belgen. Nederland kon immers alleen geholpen worden als
België doortocht over zijn grondgebied wilde verlenen aan Franse troepen. De Britten stelden
de Belgen dan ook voor om stafbesprekingen met de Fransen te houden. De Britse diploma-
ten kregen een welwillend gehoor bij de Belgische legertop. Zowel de Belgische chef van de
Generale Staf, luitenant-generaal Van den Bergen, als de Minister van Defensie, luitenant-
generaal Denis, verklaarden aan de Britse militair attaché in Brussel, kolonel Paris, dat zij een
Duitse aanval op Nederland als een direct gevaar voor België beschouwden. Het was dan ook
belangrijk dat Frankrijk bijstand zou leveren aan de Lage Landen. Van den Bergen herhaalde
op 1 februari 1939 dat hij voorstander was van het voeren van militair overleg tussen zijn land
en Frankrijk, maar hij gaf ook te kennen dat de Belgische militairen weinig invloed hadden
op het regeringsbeleid. De Britse ambassadeur in Brussel Clive en zijn militair attaché kolo-
nel Paris ontmoetten tijdens diners op 31 januari en 1 februari de invloedrijke secretaris van
Koning Leopold III, Capelle en Van Zuylen, directeur-generaal van de afdeling politieke
zaken van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Britten lieten tijdens deze
gesprekken duidelijk doorschemeren dat zij zeer pessimistisch waren over de Europese situa-
tie, maar ook dat zij de Belgische gevoeligheden ten aanzien van Nederland onderkenden.
Kolonel Paris vertelde Van Zuylen dat zijn land verwachtte dat de Belgen de Nederlanders niet
in de steek zouden laten, zoals omgekeerd in 1914 wel was gebeurd: ‘La jour où la Hollande
sera envahie, nous comptons bien que vous ne la laisserez pas tomber, comme elle vous a lais-
sé tomber en 1914.’119

De Belgische regering hechtte echter niet zoveel geloof aan de waarschuwing van een Duitse
aanval op Nederland en gaf er de voorkeur aan vast te houden aan haar neutraliteitsbeleid.
Koning Leopold III was fel tegenstander van het maken van militaire afspraken met Frankrijk
of het Verenigd Koninkrijk. Van Zuylen dacht dat de Britten zich maar op vage geruchten
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baseerden en dat zij de gevaren voor Nederland aandikten omdat het in hun eigen belang was
als Nederland en België de hulp van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zouden inroepen:
‘L’intérêt évident de Londres est d’empêcher cet établissement de l’Allemagne sur les côtes
hollandais et décidant la Belgique à porter secours à la Hollande et en permettant aux troupes
françaises de traverser notre territoire, pour porter secours à la Hollande.’120 Bovendien voel-
den de Belgen er weinig voor om de Nederlanders te steunen. De Belgische gezant in Den
Haag, Herry, vertelde aan de Franse gezant De Vitrolles, dat zijn land zelfs de grenzen zou
sluiten voor Franse troepen die Nederland te hulp wilden komen. Bovendien kon niemand de
Nederlanders redden. Volgens Herry zou Nederland immers binnen 24 uur onder een Duitse
aanval bezwijken waardoor elke vorm van bijstand toch vergeefs zou zijn. De militaire advi-
seur van Leopold III, generaal-majoor Van Overstraeten, zei in maart 1939 tegen de nieuwe
Britse militair attaché luitenant-kolonel Blake, dat het weinig zin had te proberen een land te
helpen dat op militair gebied zo weinig kon doen om zichzelf te redden.121 

De Franse reactie op de Britse waarschuwing was constructiever dan de Belgische. Ook de
Franse militaire inlichtingendienst had informatie ontvangen over een dreigende Duitse inval
op Nederland. De Franse legerleiding geloofde echter minder in een acuut gevaar voor
Nederland dan de Britten. De opperbevelhebber Gamelin wilde echter de gelegenheid aangrij-
pen om het Verenigd Koninkrijk tot meer militaire solidariteit te dwingen. De Fransen lieten
de Britten daarom weten dat ook zij een Duitse aanval op Nederland als een directe aanleiding
tot oorlog met Duitsland beschouwden, maar dat zij hierover geen verdragsverplichting wil-
den aangaan. Frankrijk vroeg wel van het Verenigd Koninkrijk eenzelfde garantie ten aanzien
van een aanval door Duitsland, mogelijk in samenwerking met Italië, op Zwitserland. Het
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk werden immers in gelijke mate bedreigd door een eventu-
eel Duits-Italiaans offensief tegen het Westen. Tenslotte wezen de Fransen de Britten op de
noodzaak hun herbewapening te versnellen, waarbij zij de suggestie deden om de dienstplicht
weer in te voeren.122 In een telegram aan de Minister van Buitenlandse Zaken Hull bracht de
Amerikaanse ambassadeur in Parijs Bullitt verslag uit van zijn lunchbijeenkomst op 6 februa-
ri 1939 met de Franse Premier Daladier waarbij het Britse alarm uitgebreid was besproken.
Daladier had hem verteld dat de Fransen het Britse arbitragevoorstel niet zagen zitten, maar
dat zij wel bereid waren om, in navolging van de Britten, een Duitse aanval op Nederland als
een casus belli op te vatten: 

‘He [Daladier] said that some weeks ago the British had become very fearful that Germany might
attack the Netherlands and seize the Netherlands as a base for attack against England. Chamberlain
had therefore made an official inquiry of the French Government as to the attitude of the French
Government in case of an attack on the Netherlands. Daladier said that he had replied by a question,
“What will you do?” The British Government had then answered that in case German troops should
cross the frontier of the Netherlands Great Brittain would suggest a committee of three to arbitrate
the point in dispute! And he repeated the inquiry as to what France would do. Daladier said that he
had replied that although France had no obligations vis-à-vis the Netherlands he would consider a
German attack on the Netherlands as an immediate casus belli and would at once attack Germany.
Daladier said that the British had appeared to be much gratified by this reply but that it had evoked
no (repeat no) similar statement on part of the British Government.....123

De Fransen kregen hun zin doordat de Britten zich bereid verklaarden tot het houden van mili-
taire besprekingen. De eerste ontmoeting tussen de vertegenwoordigers van de Franse en
Britse Generale Staven vond echter pas plaats in Londen tussen 29 maart en 4 april 1939. De
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agenda werd op dat moment niet meer overheerst door een mogelijke Duitse aanval op
Nederland maar door de Duitse intocht in Praag op 15 maart. Tijdens het overleg reageerden
de Fransen weinig enthousiast op de Britse toezegging dat zij hun bondgenoten op het
Europese Continent na één maand te hulp zouden komen met twee divisies, gevolgd door nog
eens één divisie twee maanden later. De Fransen wezen op het gevaar dat door deze kleine en
ook trage Britse bijdrage aan de gezamenlijke oorlogsinspanning het Franse moreel en het ver-
trouwen in het bondgenootschap ondermijnd zouden worden. In het verslag van de stafbespre-
kingen werd daarnaast nogmaals de strategische waarde van de Lage Landen in de zee- en
luchtoorlog onderstreept. Duitsland zou er groot belang bij hebben om de Nederlandse en
Belgische havens en vliegvelden te bezetten. Hierdoor zou het Britse luchtruim niet alleen
binnen het bereik van de Duitse bommenwerpers, maar ook van de Duitse jachtvliegtuigen
komen. Ook voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zou het gebruik van Nederlands en
Belgisch grondgebied van grote waarde zijn voor luchtaanvallen op het Ruhrgebied en om een
mogelijk offensief tegen Duitsland te kunnen ondernemen. De Franse en Britse stafofficieren
waren het erover eens dat een mogelijke Duitse aanval op Frankrijk waarschijnlijk via België
en Nederland zou worden uitgevoerd, omdat de verdedigingslinies daar beduidend zwakker
waren dan de Maginotlinie. In tegenstelling tot het Duitse offensief in 1914 dacht men dat dus
nu ook Nederland in het Duitse aanvalsplan zou worden betrokken. Hoewel de Britten en de
Fransen hoopten dat de Nederlandse inundaties een Duitse opmars zouden vertragen, kwam
men tot de conclusie dat zij niets konden ondernemen tegen een snelle Duitse inval in
Nederland. Een geallieerde militaire interventie in Nederland was bovendien volledig afhan-
kelijk van de opstelling van België. De Fransen hoopten dat zij in reactie op een Duitse aan-
val op West-Europa een defensieve stelling in België zouden kunnen innemen. Vanuit een
positie aan de Schelde, of nog beter aan het Albertkanaal, zouden Franse strijdkrachten een
eventuele tegenaanval kunnen ondernemen. Volgens een schatting van de Franse en Britse
militaire inlichtingendiensten hadden de Duitse en Italiaanse strijdkrachten echter een groot
overwicht door de omvang van de landmacht (81 geallieerde divisies tegen 182 divisies van
de As-mogendheden) en van de luchtmacht (3.309 Engels-Franse vliegtuigen tegen 5.705
Duits-Italiaanse vliegtuigen). Naar aanleiding van dit grote verschil in krachtsverhouding
adviseerden de deelnemers aan de stafbesprekingen dat hun regeringen zouden kiezen voor
een strategie gericht op de verdediging en op de economische oorlogvoering. In een lange oor-
log zou, mits een Duits-Italiaans offensief zou kunnen worden tegengehouden, de factor tijd
in het voordeel van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn. Tussen 24 april en 3 mei 1939
vonden opnieuw Engels-Franse militaire besprekingen plaats. Op 2 mei werd een studie
besproken over een mogelijke Duitse aanval op de Lage Landen. De aanwezige Franse en
Britse stafofficieren concludeerden op basis van dit rapport andermaal dat zij Nederland over
land vrijwel geen ondersteuning konden bieden. De Britse regering was inmiddels tot het
besef gekomen dat het dringend noodzakelijk was om haar landmacht te vergroten. Op 27
april 1939 werd besloten de dienstplicht opnieuw in te voeren waardoor het Verenigd
Koninkrijk in staat was om na een mobilisatie 32 divisies te formeren. De Britten beloofden
nu de Fransen dat ze in crisistijd vier divisies binnen zes weken naar Frankrijk zouden sturen
en dat deze strijdmacht, indien nodig, na een half jaar kon worden uitgebreid tot minstens tien
divisies. Geconcludeerd kan worden dat vooral het alarm over een mogelijke Duitse aanval op
Nederland voor de Britse regering aanleiding is geweest om zijn militair-strategische beleid
ten aanzien van het Europese Continent ingrijpend te wijzigen. Het Verenigd Koninkrijk ver-
liet zijn geïsoleerde positie en zocht militaire toenadering tot Frankrijk. Door de invoering van
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de dienstplicht kon het Britse leger fors worden uitgebreid waardoor er in oorlogstijd een
expeditieleger kon worden geformeerd van meer dan tien divisies. De Britse regering bleek
begin 1939 nu ook bereid om een militaire verplichting ten aanzien van het Europese
Continent aan te gaan.124

Het strategische belang van Nederland in het Britse veiligheidsdenken bleek opnieuw begin
zomer 1939 in de onderhandelingen met Frankrijk en Rusland over een militair bondgenoot-
schap. De Britten stelden voor om in het verdrag naast onder andere de Poolse ook de
Nederlandse onafhankelijkheid te garanderen, terwijl Nederland op dat moment Rusland niet
eens erkende. 
De Britten hadden er dus bewust voor gekozen om naar aanleiding van het alarm over een
Duitse aanval op Nederland eind januari 1939 toenadering te zoeken met de Amerikanen,
Fransen en Belgen, maar niet met de Nederlanders zelf. Toch werd ook de Nederlandse rege-
ring via tal van andere kanalen op de hoogte gebracht van de Duitse dreiging. De Belgische
militaire attaché in Den Haag, kolonel Diepenrijckx, rapporteerde op 6 december 1938 dat er
in Nederlandse regeringskringen onrust bestond over de rol van hun land in een mogelijk con-
flict tussen Duitsland met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het was de Nederlandse
legerleiding niet ontgaan dat er in de buurlanden veel belangstelling bestond voor de
Nederlandse vliegvelden. De commandant van het Veldleger, Van Voorst tot Voorst, bevestig-
de de bezorgdheid op 21 december aan de Belgische gezant Herry. De secretaris-generaal van
Buitenlandse Zaken, Snouck Hurgronje, beklaagde zich op 19 december tegen de Nederlandse
gezant in Parijs, John Loudon, over de aanvallen op Nederland in de Duitse pers. Hij vroeg
zich af of er misschien iets broeide in Duitsland, en noemde hierbij als voorbeeld een moge-
lijke Duitse invasie in Nederland. Loudon schreef in zijn reactie terug dat hierover bij het
Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken niets bekend was.125 

In het bijzonder was Patijn, de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken, gealarmeerd
over het oorlogsgevaar. Op 22 december 1938 zei hij weliswaar tegen de Franse gezant De
Vitrolles dat hij de mening van de Nederlandse legertop onderschreef dat Duitsland eerder in
Oost-Europa zou willen toeslaan, maar hij sprak ook de vrees uit dat Duitsland aanvalsplan-
nen op Nederland had ontworpen. Op zowel 9 als op 11 januari 1939 stuurde Patijn een brief
aan Colijn op diens vakantieadres in Zwitserland waarin hij schreef zich ernstige zorgen te
maken over de internationale spanningen en het gevaar voor een Duitse overval op
Nederland.126 Colijn maakte zich echter veel minder ongerust en ook in diplomatieke kringen
probeerden de Nederlanders de geruchten over een aanstaande Duitse inval te ontzenuwen. Zo
meldde Diepenrijckx op 13 januari naar aanleiding van gesprekken met Reijnders, Jan van
Voorst tot Voorst en de chef van de Marinestaf, vice-admiraal Furstner, dat hij de Nederlanders
nu kalm en optimistisch vond. Hij verklaarde deze houding echter vooral uit het streven van
de Nederlandse legerleiding om paniek onder bevolking te vermijden en om Duitsland niet te
provoceren. Ook Patijn vertelde op 18 januari aan de Britse gezant Bland en op 20 januari aan
Herry dat hij niet bezorgd was over de internationale situatie. Een bericht van het Nederlandse
gezantschap in Washington van 25 januari zorgde er echter voor dat de spanning in Nederland
weer sterk toenam. Roosevelt had besloten om naar aanleiding van het telegram van Halifax
persoonlijk de Nederlandse gezant in Washington, Alexander Loudon, te waarschuwen over
een mogelijke Duitse inval in Nederland. Patijn liet kort daarop aan Herry weten dat hij nu
dacht dat Duitsland Nederland zou willen aanvallen. Tegen Bland vertelde hij dat er op dat
moment geen Duitse troepenbewegingen tegen Nederland waren waargenomen, maar dat het
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laatste nieuws hem niet gerustgesteld had. De Nederlandse krijgsmacht zou volgens de
Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken zolang mogelijk standhouden en zich uiteinde-
lijk terugtrekken achter de Hollandse Waterlinie. Ook andere buitenlandse diplomaten meld-
den eind januari 1939 een gespannen en onzekere sfeer in Nederland.127

Colijn was er echter alles aan gelegen om de rust te herstellen. Op 17 februari 1939 liet hij
Alexander Loudon een officiële reactie geven op de waarschuwing van Roosevelt. De
Nederlandse gezant in Washington berichtte aan de Amerikaanse President dat de Nederlandse
militaire inlichtingendienst na grondig onderzoek de conclusie had getrokken dat Duitsland op
korte termijn geen plannen had om Nederland aan te vallen. De slechte economische situatie
zou volgens de Nederlanders bovendien een pacificerende werking op de Duitsers hebben. De
geruchten over een Duitse inval zouden verspreid zijn door de Poolse pers en door Duitse
socialistische emigranten in het Verenigd Koninkrijk. Snouck Hurgronje zei tegen de
Belgische gezant Herry dat de verhalen van een Duitse aanval propaganda van joodse marxis-
ten uit het Verenigd Koninkrijk was, met als doel de Nederlandse neutraliteit onder druk te
zetten. De Nederlandse toegevoegd militair attaché in Parijs, majoor Labouchere, vertelde
tegen de Amerikaanse militair attaché kolonel Fuller dat zijn land zelfs geïrriteerd was over
de Amerikaanse geruchten van een Duitse inval in Nederland. Hij beschouwde een dergelijk
Duits aanvalsplan als een normale stafstudie.128

Het is maar de vraag of de Verenigde Staten de Nederlandse ontkenning van een oorlogsdrei-
ging werkelijk geloofden want hun diplomaten in Den Haag rapporteerden over heel andere
geluiden. De Nederlandse chef van de Marinestaf Furstner vertelde op 21 februari aan Webb
Benton, de eerste secretaris bij het Amerikaanse gezantschap, dat er voldoende reden bestond
om aan te nemen dat, wanneer de oorlog zou uitbreken, Duitsland een verrassingsaanval op
zijn land zou uitvoeren. Met het oog op de Franse Maginotlinie en het Belgische leger lagen
de beste kansen voor Duitsland om een betere positie tegenover het Verenigd Koninkrijk te
krijgen in een snelle bezetting van Nederland.129 Ook de Amerikaanse gezant in Den Haag
Gordon schreef in zijn rapport op 22 maart 1939 over de nerveuze sfeer in Nederland. Hij stel-
de dat in een toekomstige oorlog de Nederlandse stemming veel meer anti-Duits zou zijn dan
in oorlog van 1914-1918. Zijn marine attaché, kapitein ter zee Kelly, berichtte één dag later
dat de kalmte in Nederland slechts schijn was en dat er onder de oppervlakte bij de
Nederlandse autoriteiten en de Marinestaf veel onrust bestond over de Europese spanningen
en de oorlogsdreiging tegen hun land: 

‘The Netherlands officials, although they are making every effort to maintain their neutrality, feel
that in case of an European war with England and France on one site and Germany on the other, their
country would be on the highway, so to speak, between Germany and England. And they feel that in
such a war the Germans would not hesitate to come in to Holland in order to establish submarine
bases on the North Sea and to utilize the landing fields in this country to facilitate the bombing of
London and the industrial cities of England by planes.’130 

Mede naar aanleiding van het alarm over een Duitse aanval op Nederland nam Patijn het ini-
tiatief om Halifax te bezoeken. Op 14 februari 1939 spraken de beide Ministers van
Buitenlandse Zaken met elkaar in Londen. Patijn gaf hierbij te kennen dat hij geen grote waar-
de hechtte aan de verhalen over een Duitse invasie. Halifax onthulde dat zijn regering had
besloten een dergelijke aanval als een casus belli te beschouwen. Hierop vertelde de
Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken over zijn plan om een niet-aanvalsverdrag tus-
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sen het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland te sluiten, waarbij mogelijk ook België
en Frankrijk zouden kunnen worden betrokken. Patijn maakte wel een voorbehoud door zijn
opmerking dat Koningin Wilhelmina niets voelde voor een dergelijke overeenkomst. Hij had
het idee voor een niet-aanvalsverdrag tussen Nederland en zijn buurlanden al in januari in een
brief aan Colijn geopperd. Kort na zijn gesprek met Halifax gaf Colijn Patijn duidelijk te ver-
staan dat hij zijn ‘initiatief’ moest intrekken. De Nederlandse Premier was niet alleen tegen-
stander van een nieuwe koers in het buitenlands beleid, ook was hij van mening dat het slui-
ten van verdragen met Duitsland en Italië geen enkele zin had. Patijn moest op zijn schreden
terugkeren. In een brief op 23 februari liet hij Halifax weten dat het voorstel voor een niet-
aanvalsverdrag slechts zijn persoonlijke visie was geweest, maar dat hij bij nader inzien moest
concluderen dat op dit moment de tijd er niet rijp voor was.131 Door het optreden van Patijn
was Nederland wel op de hoogte gebracht van het Britse voornemen dat men een Duitse inval
in Nederland als een directe aanleiding tot oorlog met Duitsland beschouwde. Ook het Franse
standpunt hierover bleef niet verborgen voor de Nederlanders. Snouck Hurgronje verklaarde
aan een Duitse diplomaat op 28 april 1939 dat er weliswaar geen formele overeenkomst tus-
sen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bestond over de positie van Nederland maar dat de
Fransen in navolging van de Britten iedere aanval op Nederland ook als een casus belli zou-
den opvatten.132

De Nederlandse positie in de Duitse strategie in 1933-1939
Was de Nederlandse en Britse angst voor de dreiging van een Duitse aanval op Nederland in
de periode vanaf 1934 tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 1 september 1939
inderdaad realistisch? Hitler was na zijn machtsovername begin 1933 in eerste instantie bezig
zijn positie in Duitsland zelf te consolideren. Hij voerde dan ook vooralsnog een voorzichti-
ge buitenlandse politiek. Pas in maart 1935 zegde Duitsland officieel de militaire bepalingen
van Versailles op en werd de dienstplicht weer ingevoerd. Ondanks de versnelde Duitse her-
bewapening had Frankrijk nog zeker tot omstreeks 1937 een militair overwicht op Duitsland.
Hitler liet dan ook in de eerste jaren van zijn bewind nog geen aanvalsplannen tegen Frankrijk
en het Verenigd Koninkrijk of de Lage Landen maken. Ten aanzien van Nederland deed hij
zoals eerder beschreven wel enkele voorstellen tot het sluiten van een niet-aanvalsverdrag of
het garanderen van de neutraliteit. Ook hieruit spraken eerder defensieve dan agressieve inten-
ties. Hoewel Hitler dergelijke voorstellen ook deed om zijn tegenstanders te misleiden over
zijn werkelijke ambities, was er wel degelijk een groot Duits veiligheidsbelang gemoeid bij
de Lage Landen. De Duitse belangstelling voor Nederland en België leek vooral te worden
bepaald in relatie tot de positie van die landen in een mogelijk conflict met het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk. De Duitse militair attaché in Brussel en Den Haag, Rape von
Pappenheim, schreef in zijn memoires over een gesprek met Hitler in januari 1938: ‘Hitler
zeigte im Ganzen großes Interesse an dem strategischen Problem des “niederländischen
Raumes”.’133 De Duitse leider gaf hem hierbij te kennen dat hij het neutraliteitsstreven van de
Belgische regering wilde ondersteunen en versterken. 

Vanaf het moment dat Duitsland in militair opzicht steeds sterker werd, richtte Hitlers blik
zich bovendien duidelijk naar het Oosten. De Duitsers waren zich er echter van bewust dat
ook hun expansiestreven in Oost-Europa het risico van een conflict met het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk met zich meebracht. Het was in dit verband dat Hitler op 28 mei 1938,
volgens de beschikbare bronnen voor de eerste maal, agressieve intenties ten opzichte van de
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Lage Landen kenbaar maakte. Tijdens een conferentie met zijn legerleiding naar aanleiding
van de Studentencrisis zinspeelde hij erop om Nederland en België te bezetten om als mari-
ne- en luchtmachtbasis te kunnen gebruiken, als het Duitse conflict met Tsjechoslowakije zou
escaleren tot een oorlog met het Westen.134 Enkele maanden later herhaalde Hitler dit voorne-
men. Eind augustus 1938 was er een bijeenkomst van de Duitse legerleiding over de waarde
van de Westwall, de Duitse verdedigingslinie aan de westgrens, in een mogelijk militair con-
flict tegen de het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Generaal Adam, de Duitse bevelhebber
van het Westfront, speelde de advocaat van de duivel en zei dat hij geloofde dat Nederland en
België een Frans offensief tegen Duitsland zouden steunen. De Duitsers hadden dan geen
andere keus dan het gebied van Rijnland-Palts te ontruimen. Hitler reageerde onmiddellijk en
verklaarde dat Rijnland-Palts ten koste van alles moest worden verdedigd en dat Nederland,
de zwakste tegenstander in West-Europa, als eerste moest worden aangevallen. De Duitse
Generale Staf gaf echter te kennen dat het Duitse leger nog niet klaar was om tegelijkertijd
een aanvalsoperatie tegen Tsjechoslowakije en Nederland uit te voeren. De Duitse generaals
gaven er dan ook de voorkeur aan om tegenover de Britten en Fransen een verdedigende stel-
ling in te nemen. Na de conferentie van München op 29 en 30 september 1938 was de span-
ning voorlopig weer uit de lucht.135 

Het was voor de Duitse legerleiding duidelijk dat het bezit van Nederlands en Belgisch grond-
gebied van groot belang was in een luchtoorlog met het Verenigd Koninkrijk. Op 20 mei 1938
vond er een conferentie plaats tussen vertegenwoordigers van de Kriegsmarine en de
Luftwaffe om de aanvalsmogelijkheden op het Verenigd Koninkrijk te onderzoeken. De Duitse
luchtmacht liet hierbij weten dat zij veel waarde zag in het bezetten van de Lage Landen. De
Duitse marine was echter veel terughoudender. In haar England-Denkschrift uit de nazomer
van 1938, dat zeer bepalend was voor het strategisch denken van de Kriegsmarine, nam de
Duitse marineleiding duidelijk stelling. Het veroveren van de Nederlandse, Deense of Noorse
bases aan de Noordzeekust bood mogelijk enig tactisch voordeel voor de inzet van de Duitse
marine en luchtmacht, maar had volgens het England-Denkschrift geen strategische meer-
waarde omdat deze landen ook binnen de Britse blokkade zouden komen te vallen. Verdere
studies van de Duitse marine naar aanleiding van oorlogsspellen eind 1938 en begin 1939
bevestigden dat niet al te veel belang gehecht kon worden aan het bezetten van de Deense,
Noorse, Belgische of Nederlandse kustgebieden.136

De leiding van de Luftwaffe trok uit het eigen onderzoek daarentegen geheel andere conclu-
sies. Een stafstudie van 25 augustus 1938 had als scenario dat Duitsland als gevolg van zijn
inval in Tsjechoslowakije in oorlog zou raken met Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en
Rusland. De Duitse Luchtmachtstaf stelde dat in een dergelijk conflict het Nederlandse en
Belgische grondgebied, vergeleken met de oorlog van 1914-1918, aan belang had gewonnen,
zeker voor wat betreft de luchtoorlog. Het bezetten van de Lage Landen zou niet alleen uit
offensieve maar ook uit defensieve overwegingen, waaronder de bescherming van het
Ruhrgebied tegen Britse luchtaanvallen, van vitaal belang zijn. De studie ging er ook van uit
dat vroeg of laat de Belgische en Nederlandse neutraliteit door een van de strijdende partijen
zou worden geschonden. Zo werd gewezen op de mogelijkheid van een Frans offensief via
Nederland en België tegen het Ruhrgebied of het gebruik van Nederlandse of Belgische vlieg-
velden als vooruitgeschoven post van de Britse luchtmacht. De conclusie van de stafstudie van
de Luftwaffe luidde dat een succesvolle luchtoorlog tegen het Verenigd Koninkrijk alleen
mogelijk zou zijn wanneer de Nederlandse en Belgische kust in Duitse handen zou zijn. De
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Duitse luchtmachtleiding moest dan ook bij het Duitse leger aandringen om een onderzoek te
verrichten naar de bezetting van de Lage Landen: ‘Da Belgien und die Niederlande in deuts-
cher Hand einen ausserordentlichen Vorteil in der Luftkriegführung gegen Grossbritannien als
auch gegen Frankreich bedeuten, wird es für erforderlich gehalten, eine Stellungnahme des
Heeres herbeizuführen, ob, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Zeit eine
Besetzung dieses Raumes durchführbar ist.’137 De Duitse 2e Luchtvloot kreeg in mei 1939 de
opdracht om in een oorlog met het Verenigd Koninkrijk eventuele landmachtoperaties tegen
Nederland en België te ondersteunen. De Luftwaffe wilde daarnaast ook een strategisch lucht-
offensief tegen het Verenigd Koninkrijk ondernemen. Generaal Felmy van de Duitse 2e
Luchtvloot dacht hierbij aan terreurbombardementen op Londen. Aan de andere kant was de
Duitse luchtmachtleiding ook zeer bezorgd over het gevaar dat de Britten het Nederlandse
luchtruim of zelfs de Nederlandse vliegvelden zouden willen gebruiken in een luchtoffensief
tegen Duitsland.138

Op de grote militaire conferentie op 23 mei 1939 sprak Hitler zeer duidelijke taal over de
mogelijke oorlog die Duitsland moest gaan voeren in West-Europa. De Lage Landen zouden
daarbij niet worden ontzien. Hij vertelde zijn bevelhebbers dat Lebensraum in het Oosten
noodzakelijk was voor de toekomst van Duitsland. Polen zou het volgende doel van de Duitse
expansie moeten worden. De Duitse leider twijfelde er echter aan of zijn land de vrije hand in
het Oost-Europa gelaten zou worden door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Hij wees zijn
generaals er dan ook op dat rekening gehouden moest worden met een oorlog in het Westen.
Als de Westmachten zouden interveniëren in de strijd met Polen, dan moesten de Duitse legers
bliksemsnel toeslaan. De Lage Landen zouden dan onmiddelijk moeten worden bezet om het
Ruhrgebied te beschermen en om als basis voor de zee- en luchtoorlog tegen de Britten te kun-
nen dienen. De neutraliteit van Nederland en België was volgens Hitler in deze strijd van
‘leven of dood’ niet van belang: 

‘Für England ist es entscheidend, den Krieg möglichst nahe an das Ruhrgebied heranzubringen. Man
wird französisches Blut nicht sparen (Westwall!). Der Besitz des Ruhrgebietes entscheidet die Dauer
unseres Widerstandes. Die holländischen und belgischen Luftstützpunkte müssen militärisch bezetzt
werden. Auf Neutralitätserklärungen kann nichts gegeben werden. Wollen Frankreich und England
es beim Krieg Deutschland-Polen zu einer Auseinandersetzung kommen lassen, dann werden sie
Holland und Belgien in ihrer Neutralität unterstützen und Befestigungen bauen lassen, um sie
schließlich zum Mitgehen zu zwingen. Belgien und Holland werden, wenn auch protestierend, dem
Druck nachgeben. Wir müssen daher, wenn bei polnischem Krieg England eingreifen will, blitzartig
Holland angreifen. Erstrebenswert ist es, eine neue Verteidigungslinie auf holländischem Gebiet bis
zur Zuider See zu gewinnen. Der Krieg mit England und Frankreich wird ein Krieg auf Leben und
Tod…..Das Heer hat die Positionen in Besitz zu nehmen, die für Flotte und Luftwaffe wichtig sind.
Gelingt es, Holland und Belgien zu besetzen und zu sicheren, sowie Frankreich zu schlagen, dann
ist die Basis für einen erfolgreichen Krieg gegen England geschaffen…..Die Nachbarstaaten müssen
aus der Kaserne heraus überrant werden.’139

Hitler sprak dus nogmaals zijn intentie uit om Nederland uit defensieve overwegingen te
bezetten als Duitsland oorlog zou moeten voeren tegen England en Frankrijk, een conflict dat
hij overigens liever wilde vermijden. Hij zag een mogelijke aanval op Nederland en België
alleen als een onderdeel van de strijd tegen England en Frankrijk. Ondanks Hitlers rethoriek
bij de gelegenheid van de militaire conferentie op 23 mei 1939 zijn er echter geen aanwijzin-
gen te vinden dat de Duitse Generale Staf ook daadwerkelijk de concrete opdracht kreeg om
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een dergelijk offensief voor te bereiden. Waar Nederland en het Verenigd Koninkrijk vanaf
1934 bevreesd voor waren, namenlijk een Duitse inval in Nederland, had Duitsland, in tegen-
stelling tot 1914, vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog geen plannen ontworpen
voor een offensief tegen West-Europa of een aanval op Nederland. Van de drie krijgsmacht-
delen was ook alleen de Duitse luchtmacht een uitgesproken voorstander van het veroveren
van Nederland omdat de Nederlandse vliegvelden van grote waarde zouden zijn in een lucht-
oorlog tegen het Verenigd Koninkrijk. 

Conclusie 
Als relatief klein maar strategisch cruciaal gelegen land voelde Nederland zich bedreigd door
een mogelijke agressie van een van de grote Europese landen. Toen aan het begin van de 20e
eeuw de internationale spanningen opliepen reageerden de Nederlanders door hun krijgsmacht
te versterken door meer manschappen te gaan trainen en moderne wapens aan te kopen. De
strikte handhaving van de Nederlandse neutraliteit lijkt, samen met de kracht van de
Nederlandse defensie, een rol te hebben gespeeld in de Duitse overweging om Nederland in
de Eerste Wereldoorlog niet aan te vallen. Na de vrede van Versailles in 1919 inde Nederland
het vredesdividend en werd er fors bezuinigd op de krijgsmacht. Door de machtsovername
van Hitler in 1933 groeide in Nederland de vrees dat het land in een nieuwe Europese oorlog
zou worden betrokken. De militairtechnologische ontwikkelingen sinds de Eerste
Wereldoorlog, met name de vooruitgang van het lucht- en het tankwapen, en de bouw van de
fortificaties aan de Belgische en Franse oostgrens, hadden het strategische belang van
Nederland voor de strijdende partijen, maar ook zijn kwetsbaarheid, doen toenemen. Vanaf
1935 werd de Nederlandse defensiebegroting fors verhoogd. De Nederlandse herbewapening
verliep echter traag. Ook het Verenigd Koninkrijk maakte zich eind jaren dertig zorgen over
een mogelijke Duitse inval in Nederland. Vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
maakte Duitsland echter nog geen concrete plannen voor een aanval op Nederland. Hitler en
de Duitse luchtmacht onderkenden wel het strategische belang van Nederland in een mogelij-
ke oorlog van Duitsland tegen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 
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