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Hoofdstuk 3

De geallieerde hulpoperatie aan Nederland 1939-1940 

‘La pénétration en Belgique prépare au mieux nôtre 
pénétration en Hollande, dont elle est le premier geste.’1

(Generaal Gamelin, opperbevelhebber van de Franse 
strijdkrachten, aan de Franse Minister van Defensie 
Daladier op 9 april 1940). 

Inleiding
Op 23 april 1940 vond in Parijs de achtste bijeenkomst plaats van het Supreme War Council,
het hoogste overlegorgaan van de geallieerden. Naast de beide premiers namen hieraan de
belangrijkste ministers en militaire bevelhebbers van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk
deel. De stemming was bedrukt. De geallieerde operatie in Noorwegen verliep zeer moeizaam
en de militaire inlichtingendiensten hielden rekening met een spoedige Duitse aanval op West-
Europa. Tijdens de discussies wees de Franse Premier Reynaud op het grote gevaar van een
Duitse verovering van Nederland. Duitse vliegtuigen en duikboten zouden vanuit bezet
Nederland veel beter in staat zijn aanvallen te ondernemen tegen Franse en Britse doelen.
Volgens Reynaud was het dan ook noodzakelijk dat de geallieerden zouden reageren op een
Duitse inval in Nederland. Hoe deze reactie eruit zou moeten zien liet de Franse Premier in
het midden, hij sprak enkel over: ‘ces ripostes pourraient être navales, terrestres et aériennes.’2

De Britse Premier Chamberlain antwoordde instemmend op de zienswijze van zijn Franse col-
lega. Hij attendeerde het gezelschap echter op een probleem waardoor de geallieerde hulp aan
Nederland problematisch zou kunnen zijn: ‘He put forward the very likely hypothesis of a
German invasion of Holland accompanied by guarantees to Belgium that she would not be
molested if she remained neutral. From British point of view, that development would be dan-
gerous in the extreme, for Germany, once in Holland, would occupy bases very near the English
coast.’3 Hoe zouden Franse eenheden snel Nederland kunnen bereiken wanneer België deze troe-
pen geen vrije doorgang zou verlenen? Volgens Chamberlain moesten de geallieerden in ant-
woord op een Duitse aanval op Nederland in ieder geval grootschalige luchtbombardementen
uitvoeren op vitale doelen, zoals de negen olieraffinaderijen in het Duitse Ruhrgebied. 

De verpletterende wijze waarop Frankrijk vanaf 10 mei 1940 in nauwelijks zes weken tijd
door de Duitse strijdkrachten werd verslagen had grote gevolgen en maakte een diepe indruk.
Zowel tijdgenoten als diverse historici hebben in een groot aantal publicaties een verklaring
trachten te geven voor deze nederlaag, die niet alleen het einde betekende van de Derde
Republiek maar in feite ook van de Franse status als grote mogendheid. Over het algemeen
worden door de meeste auteurs niet de gevechtshandelingen zelf, maar de gebrekkige Franse
voorbereidingen op de strijd als belangrijkste oorzaak voor het verlies van de oorlog
beschouwd. Geen van de talloze publicaties over de Franse nederlaag in 1940 kan worden
beschouwd als hét standaardwerk. De boeken van onder anderen Martin Alexander, Robert
Young en in het bijzonder Strange victory. Hitler’s conquest of France van Ernest May uit
2000 gelden echter als toonaangevend over het onderwerp. Daarnaast hebben veel direct
betrokken militairen, zoals de Franse bevelhebber Gamelin, kolonel Minart en overste De
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Villelume, de Britse generaals Ironside en Pownall en de Belgische generaal-majoor Van
Overstraeten dagboeken of memoires over de periode 1939-1940 laten verschijnen. Ook zijn
diverse egodocumenten uit die periode gepubliceerd door onder anderen vooraanstaande
Britse en Franse politici, zoals Churchill en Reynaud, en door Britse diplomaten, zoals
Cadogan, Colville en Harvey.
Geen van deze bronnen beschrijft de geallieerde voorbereidingen op de strijd specifiek toege-
spitst op Nederland. Een mogelijke hulpoperatie aan Nederland wordt echter wel beschreven
als een wezenlijk onderdeel van het geallieerde plan dat in werking zou treden na een Duitse
aanval op West-Europa. In de bestaande literatuur over de Franse nederlaag in 1940 wordt
deze hulpoperatie doorgaans als een verspilling van de schaarse reserves beschouwd. De
Franse opmars naar Breda, de uiteindelijke uitwerking van de geallieerde hulpoperatie aan
Nederland, wordt door verschillende auteurs zelfs gezien als één van de oorzaken van de geal-
lieerde nederlaag. 
Duidelijk is dat de Lage Landen in de geallieerde oorlogsplanning in 1939-1940 een voorna-
me rol vervulden. Zo werd verondersteld dat een offensief van de Luftwaffe en Kriegsmarine
tegen het Verenigd Koninkrijk het efficiëntst via Nederland zou verlopen en de snelste aanval
van de Wehrmacht op Frankrijk waarschijnlijk door België en Luxemburg zou gaan.
Bovendien werden de krijgsmachten van België en in mindere mate van Nederland, ondanks
het feit dat hun bewapening en training onvoldoende was, als een welkome versterking van de
Britse en Franse legers beschouwd tegen het veronderstelde Duitse overwicht. In de loop van
de maanden november 1939-april 1940 kregen de geallieerde plannen om Nederland (en
België) ingeval van een Duitse aanval te ondersteunen dan ook een nadere invulling.
Opmerkelijk was dat de Britten enerzijds in politiek opzicht de voortrekkersrol vervulden ten
aanzien van de bijstand aan Nederland, maar dat zij zich anderzijds zeer terughoudend opstel-
den wanneer de Fransen om militaire steun bij de mogelijke uitvoering van de hulpoperatie
vroegen. Dit had tot gevolg dat in de meidagen van 1940 uiteindelijk vrijwel alleen Franse
troepen naar Nederland werden gestuurd. De centrale figuur in de geallieerde operationele
planning was de Franse opperbevelhebber Gamelin. Hij gold als de sterkste militaire voorstan-
der van de hulpoperatie aan Nederland en drukte deze in zijn plannen door in weerwil van het
verzet van de meeste Franse en Britse bevelhebbers. Een complicerende factor was bovendien
dat de Belgische regering geen duidelijkheid wenste te verschaffen aan de geallieerden over
haar houding ten aanzien van een Duitse aanval op Nederland. Gamelin moest dus rekening
houden met de mogelijkheid dat België niet bereid zou zijn de geallieerde hulpoperatie aan
Nederland te ondersteunen. Zonder vrije doorgang door België zou het vrijwel onmogelijk
zijn om veel geallieerde troepen tijdig naar het Nederlandse front te sturen. Gelet op alle weer-
standen en potentiële problemen mag het opmerkelijk heten dat Gamelin de hulpoperatie aan
Nederland toch heeft doorgezet. 

In dit hoofdstuk wordt de geallieerde hulpoperatie aan Nederland behandeld. Als eerste wordt
chronologisch de vorming van de geallieerde plannen voor de strijd in West-Europa tussen
september 1939 en mei 1940 geschetst. In het bijzonder wordt hierbij ingegaan op de ontwik-
keling van de hulpoperatie aan Nederland. Ten tweede wordt de positie van Nederland in het
militair-strategische beleid van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België nader geanaly-
seerd, waarbij de afwegingen om Nederland wel of niet te helpen bij een Duitse aanval cen-
traal staan. 
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De Poolse veldtocht
Op 3 september 1939 verklaarden het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk in reactie op Hitlers
inval in Polen de oorlog aan Duitsland. Nog geen vier maanden eerder had de Franse opper-
bevelhebber Gamelin de Poolse Minister van Oorlog beloofd dat na een Duitse aanval op
Polen Frankrijk slechts vijftien dagen mobilisatietijd nodig had om Duitsland aan te vallen
met ‘les gros de ses forces.’4 Duidelijk was dat alleen door een snel en grootschalig offensief
van de geallieerden tegen Duitsland Polen wellicht gered zou kunnen worden. De Fransen en
Britten hadden in september 1939 echter geen uitgewerkt plan voor een aanval op Duitsland. 
De geallieerden hadden drie mogelijkheden voor het openen van een tweede front tegen
Duitsland; een flankaanval op het Ruhrgebied via België en mogelijk ook Nederland, een
frontale aanval op de Duitse Westwall of een grootschalig strategisch luchtoffensief. 

Aanval via de Lage Landen 
De meest voor de hand liggende aanval op Duitsland leek een omtrekkende beweging door de
Lage Landen met krachtige Franse gemotoriseerde eenheden. De sterke Duitse fortificaties
van de Westwall aan de Franse grens werden hierbij vermeden en het offensief kon recht-
streeks gericht worden tegen de industriële centra in het de Ruhrgebied. Gamelin schreef ech-
ter op 1 september 1939 in een brief aan Premier Daladier dat de afzijdige Belgische opstel-
ling Duitsland in de kaart speelde. Hij drong erop aan België te overreden de zijde van de geal-
lieerden te kiezen. Wanneer toestemming zou worden verkregen voor een opmars door België
en Nederlands Zuid-Limburg en ook voor het gebruik van de Belgische vliegvelden, dan kon
Duitsland op een zwakke plek in zijn verdediging worden aangevallen. Alleen op deze wijze
kon volgens Gamelin de Polen snelle en doeltreffende hulp worden geboden: 

‘Il n’en est pas moins nécessaire de se rendre compte que l’attitude actuelle de la Belgique joue
entièrement en faveur de l’Allemagne. Au cas d’une action offensive de la France contre
l’Allemagne, alors qu’entre Rhin et Moselle nous nous heurtons, sur un front de 125 kilomètres envi-
ron, à un très puissant système fortifié, nous aurions entre Moselle et Meuse, un front de plus du dou-
ble (surtout si nous pouvions passer par le territoire hollandais de Maëstricht). Nous y trouverions
comme directions d’attaque des terrains beaucoup plus favorables, des fortifications moins puissan-
tes, à peine ébauchées dans certaines parties, et des objectifs bien plus intéressants. L’utilisation de
la Belgique nous donnerait, en aviation, des bases favorables contre les provinces du Rhin inférieur,
centres industriels et, éventuellement grandes villes.’5

België verklaarde zich echter op 3 september 1939 neutraal. De mogelijkheid van een vrije
doorgang over Belgisch grondgebied was hiermee vervlogen. Gamelin was niet erg gelukkig
met de Belgische opstelling maar ondanks het aandringen van een aantal Franse bevelhebbers
wilde hij niet zijn regering in overweging geven om desnoods België binnen te vallen. Hij
schatte terecht in dat zijn politieke superieuren niet bereid zouden zijn de Belgische neutrali-
teit te schenden.6

Aanval op de Westwall
De andere mogelijkheid voor een landoffensief tegen Duitsland was een frontale aanval op de
Westwall, de Duitse fortificaties aan de Frans-Duitse grens. Een rechtstreekse Franse inval in
Duitland zou niet alleen van grote morele steun zijn voor Polen maar ook voor de neutrale sta-
ten. De Franse legerleiding was echter zeer verdeeld over de kansen voor een succesvolle ope-
ratie tegen de Westwall. In het bijzonder generaal Georges, commandant van alle Franse troe-
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pen aan het Westfront, was een uitgesproken tegenstander van het offensief. Aan overste De
Villelume, liaisonofficier van Gamelin bij het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken, ver-
klaarde hij dat zijn belangrijkste doel was het vermijden van slachtingen onder zijn troepen.
Georges liet dan ook weten dat hij zijn ontslag zou indienen als hij een aanval op de Westwall
zou moeten leiden. Ondanks het feit dat het Franse leger op 6 september 1939 bijna 70 divi-
sies paraat had, waarvan meer dan tweederde reguliere- of klasse A reserve divisies waren, en
de Duitsers op dat moment slechts 35 merendeel reserve divisies aan het Westfront hadden,
durfden Georges en veel van zijn collega’s niet tot een offensief over te gaan. Voor een aan-
val op moderne fortificaties was volgens de heersende opvattingen in de Franse legerleiding
een lange voorbereidingstijd nodig en een overmacht aan zware artillerie, tanks en vliegtui-
gen.7 Hieruit bleek eens te meer dat de Franse operationele doctrine in 1939 nog duidelijk
onder sterke invloed stond van de ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog.
De grote druk op de Fransen om enige militaire actie te ondernemen om Polen te ontzetten
leidde ertoe dat de legerleiding besloot tot een mini offensief. In de nacht van 7 op 8 septem-
ber 1939 overschreden Franse troepen de Duitse grens in het Saargebied. Gamelin meldde
opgetogen op 10 september 1939 in een brief aan de Poolse militair attaché in Parijs, kolonel
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Fyda, dat meer dan de helft van de Franse divisies aan het Noordoostfront in gevecht was. De
Duitsers boden volgens de Franse opperbevelhebber krachtig weerstand en Duitse krijgsge-
vangenen bevestigden dat Duitsland het front aan het versterken was.8 In werkelijkheid was
het Saaroffensief niet meer dan een symbolisch gebaar van Frankrijk aan de in zware nood
verkerende Polen. De operatie leidde ook niet tot zware gevechten want de Duitsers trokken
zich achter de Westwall terug. De Franse opmars werd meer vertraagd door mijnen en booby-
traps dan door serieuze Duitse tegenstand. Op 12 september 1939 waren de Franse troepen
van vijftien divisies nog geen tien kilometer op Duits grondgebied doorgedrongen, waarbij 20
verlaten dorpen bezet waren. Hierna stokte de aanval omdat de Franse soldaten ervoor zorg-
den dat zij buiten bereik van het Duitse geschut van de Westwall bleven. 
Op 12 september 1939 hielden de geallieerden in Abbeville voor het eerst sinds het uitbreken
van de oorlog topberaad in het Supreme War Council. Tijdens het overleg bleek al snel dat
iedereen het er over eens was dat er vooralsnog geen groot offensief tegen Duitsland moest
worden ondernomen en dat het Saaroffensief moest worden gestaakt. De Franse Premier
Daladier verklaarde: ‘Notre intérêt est d’attendre.’9 Zelfs de strijdlustige Churchill, die op 3
september 1939 als Minister van de Marine was toegetreden tot het Britse kabinet, was van
mening dat het in het geallieerde belang was om niet als eerste de aanval aan het Westfront in
te zetten. Na overleg met Daladier besloot Gamelin eind september het veroverde gebied in
de Saar weer op te geven door de Franse troepen terug te trekken. Op 17 oktober 1939 had-
den de Duitsers weer hun hele grondgebied bezet. De Illustrated London News beschreef de
Franse actie in de Saar op 21 oktober als: ‘a perplexing strategical problem for Hitler…..a
game played with great skill.....On the assurance of the High Command there is to be no was-
tage of life.’10

Strategisch luchtoffensief 
Behalve een landaanval overwogen de geallieerden om een strategisch luchtoffensief tegen
Duitsland te beginnen in reactie op Hitlers aanval op Polen. In de jaren dertig werd er veel
waarde gehecht aan de kracht van het luchtwapen. In militaire kringen was het idee wijdver-
spreid dat grootschalige bombardementen op industriegebieden en op bevolkingscentra een
tegenstander op de knieën zou kunnen dwingen zonder dat de inzet van een landleger nodig
zou zijn. Frankrijk bezat in september 1939 echter slechts een zwakke luchtmacht. De Britten
beschikten daarentegen wel over een omvangrijk arsenaal van zware en lichte bommenwer-
pers. De Britse regering was echter aan het begin van de oorlog nog zeer terughoudend om
haar luchtmacht in te zetten om de Polen te steunen. Toen Minister voor Luchtvaart Kingsley
Wood op 5 september 1939 werd benaderd met het idee om met brandbommen het Zwarte
Woud aan te vallen, antwoordde hij: ‘Oh you can’t do that, …..that’s private property. You’ll
be asking me to bomb the Ruhr next.’11 Churchill liet op 13 september 1939 weten dat het in
het Britse belang was om niet de eerste stap in de luchtoorlog te maken om de Amerikaanse
opinie niet negatief te beïnvloeden. De Amerikaanse President Roosevelt had immers direct
na het uitbreken van de oorlog de strijdende partijen gemaand om geen onverdedigde steden
vanuit de lucht aan te vallen. Zowel Frankrijk als het Verenigd Koninkrijk hadden zich op 2
september 1939 publiekelijk achter deze oproep geschaard. Churchill vond daarom dat de eer-
ste vrouwen en kinderen die getroffen zouden worden door een luchtaanval Engels moesten
zijn en niet Duits. Ook de Fransen wilden geen omvangrijke luchtoorlog ontketenen. Gamelin
berichtte Daladier op 9 september 1939 dat het geallieerde vliegtuigen verboden was om vij-
andelijk territorium te bombarderen uit vrees voor een Duitse reactie.12 Het verslag dat
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Daladier gaf over het eerste Supreme War Council aan de Amerikaanse ambassadeur Bullitt
was dan ook hypocriet: ‘Daladier was really shocked by the cynical selfishness of
Chamberlain’s attitude towards the bombardment of Poland and his refusal to use the modern,
excellent and numerous English bombing planes for the bombardment of military objectives
in Germany.’13

Dat een grootschalig strategisch luchtoffensief tegen Duitsland vooralsnog uitbleef betekende
niet dat de R.A.F. geen operaties boven Duitsland uitvoerde. Het merendeel van de Britse
vluchten in het Duitse luchtruim had tot doel om pamfletten met opruiende teksten te strooi-
en en niet om vijandelijke doelen te bombarderen. Zo wierpen al in de eerste nacht na de
Britse intrede in de oorlog tien Britse bommenwerpers meer dan vijf miljoen vellen papier uit
boven Duitsland. Velen in het Verenigd Koninkrijk hadden kritiek op deze, in hun ogen zinlo-
ze, inzet van de strategische luchtmacht. De secretaris van de Minister van Buitenlandse
Zaken, Harvey, schreef in zijn dagboek op 11 september 1939: ‘More paper-dropping by the
R.A.F. over Germany. There is increasing criticism of the latter activity in America, among
neutrals, in France and at home, while the Germans are said also to be laughing at it. I am sure
it is a mistake to continue this business, which is becoming ludicrous, while the Poles are
being bombed to pieces. Either we should drop bombs or not fly at all.’14 Air Marshal Harris
merkte later op dat door deze inspanningen van de R.A.F. de Duitse bevolking voor de duur
van de oorlog in ieder geval voldoende toiletpapier beschikbaar had gekregen.15

Ondanks het feit dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk omwille van Polen de oorlog aan
Duitsland verklaarden, waren ze in september 1939 niet van plan om daadwerkelijk op grote
schaal militair te interveniëren. Tijdens stafgesprekken in Londen in het voorjaar van 1939
hadden de geallieerden al afgesproken dat zij na een Duitse aanval op Polen geen overhaaste
aanval op Duitsland zouden uitvoeren. De Britse Chiefs of Staff hadden in juli 1939 aangege-
ven dat het lot van Polen afhankelijk zou zijn van het verslaan van Duitsland door de gealli-
eerden op lange termijn. Ook de Fransen wisten dat zij hun belofte aan Polen voor substanti-
ële bijstand niet konden waar maken. Gamelin was tijdens de Conseil supérieur de la Guerre
van 23 augustus 1939 pessimistisch en hij verklaarde weinig hulp te kunnen bieden aan de
Polen. De Franse opperbevelhebber wilde wachten met een groot offensief tegen Duitsland tot
de Britten hun troepen naar het Continent hadden overgebracht en de geallieerde luchtmacht
aanzienlijk versterkt zou zijn. Hij schatte in dat deze voorwaarden pas medio 1941-1942 zou-
den worden vervuld.16 De Britse Premier Chamberlain leek ook geen haast met de oorlog te
hebben. Hij verklaarde op 9 september 1939 dat het minstens drie jaar zou duren voordat alle
natuurlijke hulpbronnen van het Verenigd Koninkrijk gemobiliseerd zouden zijn.17 

De geallieerde oorlogsplanning kreeg al een tegenslag te verduren doordat de Duitse veldtocht
in Polen veel sneller verliep dan verwacht. De Fransen en de Britten waren er vanuit gegaan
dat de oorlog in Polen enkele maanden zou duren zodat zij meer tijd hadden om hun krijgs-
macht op te bouwen.18 Zo vertelde Gamelin aan de Franse legertop op 23 augustus 1939 dat
de Polen minimaal zes maanden zouden kunnen standhouden.19 Het feit dat de Polen binnen
zes weken capituleerden kwam dan ook als een onaangename verrassing. 

Conclusie 
Hoewel een aantal militairen en historici na de oorlog verklaarde dat een krachtig offensief
van Frankrijk tegen Duitsland meteen na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog een grote
kans van slagen zou hebben gehad, ontbrak het binnen de militaire en politieke leiding van
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk volledig aan overtuiging dat een snelle aanval op
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Duitsland kans van slagen had.20 Voorzichtigheid was troef bij de geallieerden eind 1939. De
Fransen en de Britten wilden afwachten en eerst volledig mobiliseren voordat zij zouden over-
gaan tot het offensief.21 

De geallieerde strijdkrachten. Samenstelling en vechtwijze
Frankrijk was eind jaren dertig van de vorige eeuw ernstig achterop geraakt bij zijn grote
rivaal Duitsland wat betreft mankracht voor de krijgsmacht. Frankrijk telde in 1939 42 mil-
joen inwoners, het Verenigd Koninkrijk 47 miljoen en Duitsland 79 miljoen. Was de verhou-
ding jonge mannen tussen de 20 en 34 jaar tussen Frankrijk en Duitsland in 1914 nog 1 tegen
1,6 geweest, in 1939 bedroeg dit al 1 tegen 2. Door zijn lage geboortecijfers had Frankrijk bij
de start van de Tweede Wereldoorlog al een half miljoen minder mannen ter beschikking voor
de strijdkrachten dan in 1917. Om deze demografische achterstand te compenseren mobili-
seerde Frankrijk in september 1939 bijna 30 jaargangen, inclusief de lichting uit 1909. Om het
gebrek aan officieren op te vangen bleven luitenants tot hun 54ste en kapiteins tot hun 57ste
oproepbaar. Frankrijk bezat hierdoor weliswaar een groot maar tevens ook oud leger.22 In de
meidagen van 1940 waren ruim vijf miljoen Fransen onder de wapenen, waarvan meer dan
2,5 miljoen in fronteenheden van de landmacht, 150.000 in de luchtmacht en 182.000 in de
marine. Daarnaast waren 202.000 soldaten in Afrika en 61.000 in het Midden Oosten gestati-
oneerd. Meer dan twee miljoen militairen vervulden taken achter de linies, zoals het bouwen
van forten en stellingen of het verrichten van bewakingsdiensten.23

Geallieerde divisies
Toen de Fransen op 21 september 1939 hun mobilisatie voltooid hadden, telde hun leger 81
infanteriedivisies, waarvan er veertien in Afrika waren gelegerd, twee gemechaniseerde divi-
sies (DLM [Division Légère Méchanique]), drie cavaleriedivisies (DLC [Division Légère de
Cavalerie]), zeven cavaleriebrigades en vijftien vestingdivisies voor dienst in de
Maginotlinie. Van de 67 Franse infanterie divisies in Europa waren er 30 regulier, negentien
behoorden tot de eerste lijn reserve (A) en achttien tot de tweede lijn reserve (B). Tot drie jaar
na het vervullen van de dienstplicht werden reservisten geplaatst in een reguliere eenheid,
daarna zestien jaar lang in een A-reserve eenheid en vervolgens acht jaar in een B-reserve een-
heid. De soldaten in de B-reserve infanteriedivisies waren dus meer dan 36 jaar oud en had-
den in een grijs verleden niet meer dan één jaar in het leger gediend. Bovendien waren de
tweedelijn reservisten slecht uitgerust. De B-reserve eenheden beschikten zelden over vol-
doende anti-tank- en luchtdoelgeschut en zij hadden minder artillerie en mortieren dan ande-
re Franse divisies. Waar eenderde van alle officieren in een reguliere divisie en ongeveer 25%
van alle officieren in een A-reserve infanteriedivisie tot het beroepskader behoorden, waren
alle officieren in een B-reserve infanteriedivisie reservisten.24

In de winter van 1939-1940 werden enkele nieuwe divisies geformeerd, waaronder drie tank-
divisies (DCR [Division Cuirassé]), één gemechaniseerde divisie, drie lichte infanteriedivisies
die in april 1940 in Noorwegen zouden worden ingezet, en vier infanteriedivisies. Dit was een
echter maar een beperkte uitbreiding vergeleken met de Duitsers, die gedurende dezelfde peri-
ode meer dan 50 nieuwe divisies zouden opstellen. Door het tekort aan mankracht werd begin
1940 het plan afgeblazen om in vijf maanden tijd nog eens twaalf infanteriedivisies te forme-
ren. De personele schaarste dwong de Fransen ertoe onderdanen uit de overzeese gebieden in
dienst te nemen. Twee van de infanteriedivisies die nog begin 1940 konden worden opgericht
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waren de 6e en 7e Noord-Afrikaanse divisie. Van alle Franse infanteriedivisies gestationeerd
in Europa waren er zeven samengesteld met soldaten afkomstig uit Noord-Afrika en acht met
soldaten uit andere koloniale gebieden.25 Op 5 mei 1940, kort voor de Duitse aanval, beschik-
te Frankrijk in West-Europa over 33 reguliere infanteriedivisies, waarvan zeven gemotoriseer-
de divisies (DIM [Division d’Infantrie Méchanique]), 20 A-reserve infanteriedivisies en acht-
tien B-reserve infanteriedivisies (met nog eens vijf in oprichting), vijftien speciale vesting-,
berg- of lichte divisies, vijf cavaleriedivisies, drie tankdivisies (met nog een vierde in oprich-
ting) en drie gemechaniseerde divisies (met nog een vierde in oprichting): in totaal 104 divi-
sies (waarvan zeven in oprichting).26 

De Britten leverden in 1939-1940 maar een bescheiden bijdrage aan de geallieerde oorlogsin-
spanning ter land. Gedurende het interbellum had het Verenigd Koninkrijk zijn landmacht ern-
stig verwaarloosd. Zelfs in april 1938, toen de oorlogsdreiging duidelijk toenam, concludeer-
de de Britse regering dat een mogelijke oorlogsinspanning tegen Duitsland grotendeels gericht
moest worden op de inzet van de vloot en de luchtmacht. De rol van de landmacht was beperkt
tot de verdediging van het thuisland en de overzeese bezittingen. Pas door de vermeende cri-
sis rond Nederland begin 1939 en door de Duitse bezetting van Praag op 15 maart 1939 lie-
ten de Britten hun beleid varen om geen strategische verplichting aan te gaan voor de inzet
van een expeditieleger op het Europese vasteland.27 De introductie van de dienstplicht op 27
april 1939 en een omvangrijk herbewapeningsprogramma waren noodzakelijke voorwaarden
voor de opbouw van een Engels landleger. Op 26 september 1939, vier weken na het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog, staken de eerste twee divisies van het British Expeditionary
Force (B.E.F.) het Kanaal over. De opbouw van het Britse contingent in Frankrijk verliep ech-
ter traag. In oktober 1939 telde het B.E.F. vier, in januari 1940 zes en in april negen divisies.
Één andere Britse divisie maakte geen deel uit van het B.E.F. maar was in de Maginotlinie
gelegerd. Drie slecht uitgeruste Britse territoriale divisies werden ook nog in april 1940 naar
Frankrijk over gebracht. Omdat zij nog in training waren, maakten zij op 10 mei 1940 deel uit
van de reserve van het Franse opperbevel. Na de start van de Duitse aanval werden daarboven
op ook nog vanuit het Verenigd Koninkrijk de 1e Canadese divisie, de 52e Britse
Infanteriedivisie en de 1e Britse Tankdivisie in Frankrijk in de strijd geworpen. 
De Britse regering had kort na de oorlogsverklaring tegen Duitsland het plan opgevat om het
leger in twee jaar tijd uit te breiden tot 55 divisies, waarvan twintig divisies bestemd waren
voor de inzet in Frankrijk. Deze opzet was, vergeleken met de inspanning die het land gedu-
rende de Eerste Wereldoorlog leverde, weinig ambitieus. In de vorige wereldoorlog hadden de
Britten in totaal 95 divisies geformeerd: 74 Britse, veertien uit de Dominions en zeven uit
India. De Britse Minister van Oorlog Hore-Belisha stelde daarom in het kabinet voor, te stre-
ven naar een landmacht van 100 divisies, waardoor de Britse bijdrage aan de geallieerde strijd
vergelijkbaar zou worden met die van Frankrijk. De uitrustings- en trainingsachterstand van
het Britse leger was, door de jarenlange verwaarlozing, echter niet zo gemakkelijk te herstel-
len. In reactie op de voorstellen schreef de Britse Minister van Financiën, Maugham, dat het
uitrusten van meer dan twintig divisies het land al bankroet zou maken.28 Volgens de Britse
chef van de Generale Staf Ironside was het formeren van 36 divisies in twee jaar tijd het
hoogst haalbare. In het derde oorlogsjaar zou het aantal divisies mogelijk tot 55 kunnen groei-
en.29 Op een totaal van meer dan 100 Franse divisies hadden op 10 mei 1940 de dertien Britse
divisies die op het continent waren gelegerd meer een politieke dan een echt militaire waar-
de. 
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Op het moment van de Duitse aanval op West-Europa hadden de geallieerden aan het
Westfront bijna drie miljoen man, verdeeld over 117 divisies. De Belgische en Nederlandse
krijgsmachten beschikten bij elkaar over meer dan één miljoen soldaten in respectievelijk 22
en tien divisies. De Duitse invasiemacht telde 3,3 miljoen man in 136 divisies. Alles bij elkaar
waren de geallieerde strijdkrachten in aantal divisies en manschappen dus op zijn minst gelijk-
waardig aan het Duitse leger.30

Materieel 
Niet alleen had Frankrijk in mankrachtpotentieel een smallere basis dan Duitsland, ook de
omvang van zijn economie bleef achter bij zijn buurland. Zo waren kort voor de Tweede
Wereldoorlog veertien miljoen arbeiders werkzaam in de Duitse industrie terwijl het aantal
werknemers in de Franse industrie vijf en één half miljoen bedroeg.31 De beschikbare indus-
triële capaciteit bepaalde in belangijke mate de mogelijkheden om de krijgsmacht uit te rus-
ten. Frankrijk had als voordeel boven Duitsland dat het nog over een groot wapenarsenaal uit
de vorige Wereldoorlog beschikte. De geallieerden hadden hierdoor een groot overwicht in
artillerie. Waar het Duitse leger in 1940 beschikte over 7.710 stukken veldgeschut, waren de
Franse en Britse eenheden aan het Westfront uitgerust met maar liefst 11.980 kanonnen. Veel
van de geallieerde artillerie was echter verouderd. Zo bestond de helft van alle Franse kanon-
nen uit de beroemde Canon de 75 mle, model 1897. Het standaard veldgeschut van het Duitse
leger, het 10.5 cm Feldhaubitze 18 uit 1935, was van een zwaarder kaliber. Omdat de Duitsers
de herbewapening eerder waren begonnen dan de geallieerden beschikten zij in 1940 over veel
meer moderne wapensystemen, zoals antitankkanonnen en luchtdoelgeschut. Franse soldaten
waren ook, in tegenstelling tot de Duitse troepen, nog nauwelijks uitgerust met de nieuwste
infanteriewapens zoals handmitrailleurs of vlammenwerpers.32

Onder de dreiging van een nieuwe oorlog waren de Fransen vanaf 1936 begonnen hun krijgs-
macht op te bouwen. Werd in 1934 nog één vijfde van alle Franse overheidsuitgaven besteed
aan defensie, in 1938 was dit al opgelopen tot eenderde. In 1939 spendeerden de Fransen al
de helft van de totale staatsbegroting aan de krijgsmacht. De Franse totale defensie uitgaven
waren in dat jaar dan ook zelfs hoger als die in het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog.33

Het Franse parlement accordeerde in september 1936 en in maart 1938 bewapeningsplannen
ter hoogte van respectievelijk veertien en twaalf miljard francs. Het meeste van deze uitgaven
was bestemd voor de aanschaf van gemotoriseerd materieel, tanks, artillerie en in het bijzon-
der antitank- en luchtafweergeschut.34 De leveranties door de Franse wapenindustrie bleven in
eerste instantie achter bij de planning, maar in de loop van de Drôle de Guerre verbeterde de
productie sterk. Zo steeg het aantal geleverde antitankkanonnen van 140 in september 1939
naar 524 in april 1940.35 De Fransen hadden hun inhaalrace echter te laat ingezet. In mei 1940
had het Franse leger ruim 6.000 antitankkanonnen in gebruik, maar de Duitsers bezaten er
twee keer zoveel.36 De situatie bij de Franse luchtafweer was illustratief voor het gebrek aan
moderne wapensystemen in hun krijgsmacht. Tegenover de 3.800 zware en middelzware
luchtafweerkanonnen van de Fransen stonden bij de Duitsers ruim 9.300 stukken luchtdoelge-
schut opgesteld. Bovendien waren 913 Franse luchtafweerkanonnen gebaseerd op het verou-
derde 75 mm veldgeschut uit 1897. Van het moderne Franse 90 mm luchtafweerkanon waren
er op 10 mei 1940 pas zeventien stukken in gebruik. De Britse divisies van het B.E.F. waren
in vergelijking met de Franse eenheden beter uitgerust wat betreft gemotoriseerd materieel,
maar hadden ook een tekort aan antitankgeschut.37
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Van alle moderne wapensystemen hadden de Fransen alleen op het gebied van tanks een voor-
sprong op de Duitsers, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Tot aan mei 1940 fabri-
ceerden de Fransen 4.188 tanks van in totaal 60.000 ton tegenover een Duitse productie van
3.862 tanks van in totaal 36.000 ton. De geallieerden hadden bij de start van het Duitse offen-
sief 3.254 Franse en 310 Britse tanks beschikbaar aan het Westfront. De meeste Franse en
Britse tanks waren bovendien beter bewapend en bepantserd dan hun Duitse tegenstanders.
Op 10 mei 1940 telden de Duitse strijdkrachten 2.439 tanks, waarvan 1.487 lichte PzKpfw I’s
en PzKpfw II’s, slechts bewapend met een mitrailleur of een 20 mm kanon. De zwaarste
Franse tank, de Char B bis, had een gewicht van 32 ton, een bepantsering van maximaal 60
mm en was bewapend met een 47 en 75 mm kanon. De zwaarste Duitse tank, de PzKpfw IV,
had een gewicht van negentien ton, een bepantsering van maximaal 30 mm en was bewapend
met een kort 75 mm kanon.38

Ook ten behoeve van de luchtmacht startten de Fransen een omvangrijk herbewapeningspro-
gramma om hun uitrustingsachterstand op de Duitse Luftwaffe in te lopen. Plan V uit maart
1938 voorzag erin het aantal militaire vliegtuigen in vier jaar tijd te verzesvoudigen tot 4.739.
Desondanks telde de Franse luchtmacht bij het uitbreken van de oorlog nog slechts 549 jacht-
vliegtuigen, waarvan er 418 als modern beschouwd konden worden en 186 bommenwerpers
en 377 verkenningstoestellen, die alle verouderd waren.39 Onder druk van de oorlog zagen de
Fransen zich gedwongen hun inspanningen te vergroten. Plan V renforcé uit september 1939
had tot doel om de Franse luchtmacht vóór het einde van het jaar 1940 op een omvang van
8.176 vliegtuigen te brengen waaronder ruim 3.000 gevechtstoestellen (voornamelijk jagers,
bommenwerpers en verkenners bestemd voor de eerste lijn). De rest van de luchtstrijdktrach-
ten zou moeten bestaan uit tranings-, transport- en reservevliegtuigen. Het plan betekende dat
in vijftien maanden tijd 6.350 vliegtuigen zouden moeten worden aangeschaft.40 Hierdoor
steeg de productie van Franse militaire vliegtuigen van 254 in oktober 1939 naar 434 in mei
1940. Volgens planning hadden echter in oktober 1939 422 en in april 1940 1.430 toestellen
van de lopende band moeten rollen. Gedurende de Drôle de Guerre produceerden Franse
fabrieken in totaal 2.815 vliegtuigen, waaronder 1.752 eerste lijnstoestellen.41 Veel van deze
Franse gevechtsvliegtuigen waren bovendien gebaseerd op oude ontwerpen en daardoor infe-
rieur aan de meeste Duitse toestellen. Pas in het voorjaar van 1940 kwamen de nieuwste typen
Franse bomenwerpers en jagers in kleine aantallen in dienst die wel opgewassen bleken tegen
de beste Duitse vliegtuigen. Frankrijk plaatste ook grote orders in de Verenigde Staten. Van de
rond de 5.000 bestelde vliegtuigen waren echter ten tijde van de Duitse aanval nog maar 200
toestellen door de Amerikanen geleverd.
Op 10 mei 1940 had de Franse luchtmacht slechts 637 jagers, 242 bommenwerpers en 489
verkenningstoestellen aan het front gestationeerd. Veel Franse vliegtuigen werden echter in
het achterland in reserve gehouden. De Britse luchtmacht had 456 vliegtuigen, waaronder 261
jagers en 135 bommenwerpers naar het Continent gezonden. In het Verenigd Koninkrijk zelf
waren nog eens minstens 850 toestellen, waaronder 300 zware bommenwerpers, gestatio-
neerd. De Belgische en Nederlandse luchtmachten telden respectievelijk 250 en 175 vliegtui-
gen.42 Doordat de Luftwaffe beschikte over 4.020 direct inzetbare vliegtuigen, waaronder
1.559 bommenwerpers en 1.220 jachtvliegtuigen, hadden de Duitsers bij de start van hun aan-
val op West-Europa in mei 1940 een duidelijk luchtoverwicht.43

De Franse operationele doctrine 
Frankrijk liep op het gebied van de militair-technologische ontwikkeling dus niet achter en
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zijn krijgsmacht beschikte over het algemeen over de modernste wapensystemen, hoewel niet
in de aantallen waarover de Duitsers beschikten. Belangrijker dan het bezit van moderne
wapensystemen is echter de manier waarop deze worden ingezet. De Franse legerleiding
schoot hierin ernstig tekort omdat zij gedurende het interbellum niet in staat bleek haar mili-
taire doctrine aan te passen aan de nieuwste militair-operationele ontwikkelingen. Ondanks
het feit dat er sinds 1918 grote technische vooruitgang was geboekt in het luchtwapen en de
mechanisatie van legers, werd de Franse wijze van oorlogvoering nog steeds gedomineerd
door de ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog. De Franse militaire doctrine was gericht op de
statische verdediging waarbij een dominante rol voor de vuurkracht van artillerie en machine-
geweren was voorzien.44 Symbolisch voor deze Franse visie van oorlogvoering stond de
Maginotlinie. In 1930 startten de Fransen met de bouw van een 1.500 kilometer lange verde-
digingslinie van de Franse grens met Italië, langs de Zwitserland en Duitsland tot aan het
Kanaal. De linie, genoemd naar een voormalige Franse Minister van Oorlog, bestond uit 5.800
kleine en grote kazematten. De ruggengraat van de Maginotlinie, centraal gelegen tussen de
grens met Zwitserland tot aan de stad Sedan, vormden de 39 Gros Ouvrages, forten bestaan-
de uit een combinatie van geschutskazematten en ondergrondse ruimten voor de manschap-
pen. In het zuidelijke gedeelte van de linie werden alleen kleine bestaande forten gemoderni-
seerd. Langs de Belgische grens werden uit kostenoverwegingen alleen lichte verdedigings-
werken gebouwd. De totale kosten van de Maginotlinie bedroegen uiteindelijk tien miljard
francs. Deze enorme inspanning richtten de Fransen op een vorm van oorlogvoering, name-
lijk statische verdediging, die in feite in 1940 al uit de tijd was. Het Franse vertrouwen in for-
tificaties was mede gebaseerd op de gewonnen slag bij Verdun in 1916.45

Gezien de geografische positie van Frankrijk en de Duitse overmacht in mankracht en indus-
trie kan de bouw van de Maginotlinie echter ook als een logische strategische keuze worden
beschouwd. Het verdedigingsstelsel was van grote invloed op de Duitse operationele plannen.
Door de Maginotlinie werden de Duitsers afgeschrikt om Frankrijk frontaal aan te vallen en
maakten zij uiteindelijk op 10 mei 1940 een omtrekkende beweging via de Lage Landen. De
Fransen beseften dat het bouwen van verdedigingswerken alleen niet voldoende zou zijn om
een toekomstige oorlog tegen Duitsland te kunnen winnen. Naast de Maginotlinie, bemand
door reservisten, diende er een krachtige professionele strijdmacht te worden gevormd
bestaande uit mobiele eenheden. De Britse generaal-majoor Fuller, voorvechter van de mobie-
le oorlogvoering, schreef in dit verband: ‘It [de Maginotlinie] was a shield, it wanted a sword,
and not yet another shield te extend it to the English Canal. Instead of being a sword, the
French field army was a broomstick.’46

De opvattingen van de Franse legerleiding over de gemechaniseerde oorlogvoering, het
gebruik van moderne communicatiemiddelen of de samenwerking tussen luchtmacht en land-
macht waren op een enkele uitzondering na hopeloos ouderwets. Illustratief voor de Franse
houding ten opzichte van de moderne oorlogvoering was dat men zich in de meidagen van
1940 volledig verkeek op de snelheid waarmee de operaties verliepen.47 Via waarnemers had-
den de geallieerden kennis genomen van de Duitse wijze van optreden tijdens de Poolse veld-
tocht waarbij de Duitse tanks, ondersteund door de luchtmacht, in een snelle opmars de oorlog
hadden beslist.48 De Franse legerleiding had echter geconcludeerd dat door de Maginotlinie en
door het feit dat de Franse troepen beter bewapend en uitgerust waren dan de Polen, het Duitse
leger niet in staat zou zijn om op dezelfde wijze aan het Westfront te opereren.49

De militair-operationele ontwikkeling gedurende het interbellum werd in het bijzonder geken-
merkt door het feit dat niet langer de statische verdediging maar de mobiele oorlogvoering zou
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domineren. De Fransen onderkenden wel het belang van de tank en bouwden het wapen in
grote aantallen. Waar de Duitsers al hun tanks concentreerden in tien pantserdivisies met daar-
in ook een uitgebalanceerde ondersteuning van artillerie en infanterie, kenden de Fransen ech-
ter drie verschillende typen tankdivisies (DLM, DCR en DLC). Bovendien waren er nog bijna
2.000 Franse tanks verdeeld over ongeveer veertig zelfstandige bataljons, die toegevoegd
waren aan infanteriedivisies. In de praktijk bleek geen van de Franse tankdivisies goed te zijn
samengesteld wat betreft de verhouding tussen tank, artillerie en infanterie. Ook de training,
communicatiemiddelen en bevoorrading van de Franse tankeenheden waren veelal slecht ver-
zorgd. Ondanks het feit dat Frankrijk over kwalitatief beter materieel beschikte was zijn tank-
wapen hierdoor lang niet zo effectief als de Duitse pantsers.50 

Conclusie
De geallieerde nederlaag in 1940 werd lange tijd door de Fransen toegeschreven aan de enor-
me Duitse overmacht aan troepen en materieel. De laatste 20 jaar is dit beeld nadrukkelijk
genuanceerd. Wanneer de geallieerde en Duitse strijdkrachten van 10 mei 1940 met elkaar
worden vergeleken dan hadden de geallieerden juist een klein overwicht in aantal troepen,
tanks en artillerie. De Duitsers bezaten daarentegen meer vliegtuigen en moderne wapensys-
temen zoals antitankkanonnen en luchtdoelgeschut. Al met al moet de conclusie zijn dat beide
krijgsmachten aan elkaar gewaagd waren. De strijd zou worden beslist door de wijze waarop
beide strijdkrachten zouden worden ingezet. Of zoals de Franse oud-generaal en militair his-
toricus Bruno Chaix het treffend verwoordde, een confrontatie tussen de offensieve doctrine
van de ‘guerre de mouvement rapide’ van de Duitsers tegenover de defensive doctrine van de
‘guerre de position’ van de geallieerden.51

De verhouding tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk 
In hun strijd tegen Duitsland in 1939-1940 waren Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tot
elkaar veroordeeld. Beide landen waren afhankelijk van elkaar in die zin dat elk op eigen
kracht de oorlog niet zou kunnen winnen. Voor de Fransen was samenwerking met de Britten
essentieel. Frankrijk was zich na de Eerste Wereldoorlog bewust van zijn kwetsbaarheid en
concludeerde dat het in een nieuw conflict met Duitsland de steun van bondgenoten nodig
had. De Fransen zagen in de loop van de tweede helft van de jaren dertig het hele cordon sani-
tair dat het om Duitsland had gebouwd in elkaar storten. Van al zijn bondgenoten was na het
verlies van Italië in 1935, België in 1936, Tsjechoslowakije in 1938 en Polen in 1939 alleen
het Verenigd Koninkrijk nog over. De inzet van de industriële macht en het koloniale rijk van
de Britten aan hun zijde was in Franse ogen onontbeerlijk als compensatie van het Duitse
demografische en economische overwicht op hun land.52

De Britse politiek 
Ook het Verenigd Koninkrijk voelde zich in toenemende mate bedreigd door Duitsland. Al
begin 1939 hadden de Britten alarm geslagen over een dreigende Duitse aanval op Nederland.
De onafhankelijkheid van Nederland en België werden als cruciaal voor de strategische posi-
tie van het Verenigd Koninkrijk beschouwd.53 De verschillende Britse regeringen hadden ech-
ter gedurende het interbellum de minste financiële prioriteit bij de landmacht gelegd en het
land bezat in september 1939 niet de krijgsmacht die een Duitse invasie van de Lage Landen
kon voorkomen. Alleen het Franse leger zou de Britse belangen op het Europese Continent
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kunnen verdedigen. Bovendien moest het Verenigd Koninkrijk zijn beschikbare militaire mid-
delen verdelen met het oog op zijn wereldwijde verplichtingen. Dit uitte zich onder andere in
het feit dat de drie Britse krijgsmachtdelen hun eigen prioriteiten kenden, treffend beschreven
door Barry Posen: ‘The Royal Navy wanted to go to the Pacific and fight the Japanese. The
RAF wanted to bomb Germany. The army was interested in the various “imperial police”
duties, and in 1933 worried about a Soviet attack on the North West Frontier of India.’54 In dit
opzicht was er sprake van een strategisch belangenconflict tussen Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk. Waar de Fransen zich grotendeels concentreerden op hun thuisland, hielden de
Britten voortdurend rekening met hun Imperium, in het bijzonder met de verdediging van de
verbindingen met hun overzeese gebieden.55 Hierdoor was het Verenigd Koninkrijk steeds
terughoudend tegenover het aangaan van vergaande verplichtingen op het Europese
Continent. 
Omdat de Britse regering besefte dat zij niet in staat was haar wereldwijde belangen tegelijk
en overal te verdedigen had zij een oorlog willen vermijden. Toen de oorlog begin september
1939 toch uitbrak bonden de Britten met de nodige tegenzin de strijd aan met Duitsland.
Premier Chamberlain toonde zich weinig strijdlustig toen hij schreef: ‘how I hate and loathe
this war, I was never meant to be a War Minister.’56 In Britse regeringskringen waren daarom
ook veel aanhangers van vredesbesprekingen met de Duitsers. Anderen hoopten op een snel-
le en gemakkelijke overwinning door het geven van steun aan een mogelijke coup tegen Hitler
door de Britse geheime dienst.57

Wat hun strijdkrachten betreft vulden de Britten en Fransen elkaar goed aan. Waar Frankrijk
een grote landmacht bezat, beschikten de Britten over een sterke luchtmacht met strategische
bommenwerpers en moderne jachtvliegtuigen. Frankrijk oefende vanaf het uitbreken van de
oorlog dan ook grote druk uit op het Verenigd Koninkrijk om meer landmacht- en luchtmacht-
eenheden naar het Continent te verplaatsen. De Fransen wilden vooral meer ondersteuning
door Britse jachtvliegtuigen en luchtafweergeschut. De Britten wensten echter het belangrijk-
ste deel van hun luchtmacht en luchtafweer voor de bescherming van het eigen thuisfront ach-
ter de hand houden door deze niet in Frankrijk in te zetten. Zij zagen de Duitse luchtaanval-
len als grootste bedreiging voor hun land. Zo had de Britse Luchtmachtstaf in mei 1939 al
geopperd dat 1.000 Duitse bommenwerpers veertien dagen lang Londen zouden gaan besto-
ken.58 Eind oktober 1939 verspreidde de Britse ambassade in Belgrado het gerucht dat
Duitsland een invasie van het Verenigd Koninkrijk door 5.000 vliegtuigen en 80.000 soldaten,
onderwie 12.000 parachutisten, aan het voorbereiden was. Churchill stelde onmiddellijk voor
om één van de vier Britse divisies weer uit Frankrijk terug te halen. Pas nadat de Britse
Minister van Oorlog Hore-Belisha aangaf dat de bron van het bericht als zeer onbetrouwbaar
gold, ebde de paniek weg. Ook in de maanden daarna bleef de Britse vrees voor een Duitse
invasie echter latent aanwezig. In april 1940 had de Britse legerleiding zelfs de durf om aan
generaal Vuillemin, de bevelhebber van de Franse luchtmacht, te vragen of Franse jachtvlieg-
tuigen in het Verenigd Koninkrijk konden worden gestationeerd vanwege het gevaar van de
Luftwaffe.59

De Fransen waren duidelijk ontevreden over de Britse inspanning ten behoeve van de gemeen-
schappelijke oorlogvoering. Eind november 1939 deed de Franse Minister van Financiën
Reynaud zijn beklag in Londen over het feit dat de Fransen naar zijn zeggen één op de acht
mannen hadden gemobiliseerd en de Britten slechts één op de 40. Toen de Britten hierop rea-
geerden door te vertellen dat zij over te weinig materiaal beschikten om meer troepen uit te
rusten, stelde hij voor om Franse eenheden te demobiliseren en hun materieel aan de Britten
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af te staan.60 De Britse terughoudendheid om troepen naar het Continent te sturen voedde bij
de Franse publieke opinie het beeld dat het Verenigd Koninkrijk zou vechten tot de laatste
Fransman. Half oktober 1939 bestond het B.E.F. pas uit vier divisies. Naar de mening van
Churchill was dit slechts een bijdrage van symbolische aard. In 1914 had het Verenigd
Koninkrijk binnen twee weken vijf goed uitgeruste infanterie- en twee cavaleriedivisies naar
Frankrijk gestuurd. De Britse regering probeerde de Fransen ervan te overtuigen dat een gro-
tere inzet van Britse troepen helemaal niet nodig was omdat het Franse leger sterk genoeg zou
zijn. De Franse ambassadeur in London, Corbin, rapporteerde op 18 oktober 1939: ‘Les
Anglais ont, d’une manière générale, une telle confiance dans l’armée française qu’ils sont
tentés de considérer leur concours militaire comme un témoignage de solidarité plutôt que
comme une nécessité vitale.’61

Het beleid van het Verenigd Koninkrijk kan worden beschouwd als een ‘buck-passing’ strate-
gie, waarbij de lasten voor het waarborgen van de Britse belangen op het Europese vasteland
werden doorgeschoven naar Frankrijk.62 Naast het feit dat het Verenigd Koninkrijk slechts
beperkte militaire middelen had om zijn wereldwijde verplichtingen te verdedigen speelden
hun ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog hierbij een grote rol. Het Westfront ontaardde in
1914 in een loopgravenoorlog en kostte het Verenigd Koninkrijk in vier jaar tijd bijna één mil-
joen doden en meer dan twee miljoen gewonden. De Britten vreesden in 1939 dat de strijd in
Europa opnieuw veel slachtoffers zou maken. 
De verschillen in belangen en bijdragen in de gezamenlijke oorlogsinspanning maakten het
voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zeer lastig om tot een gezamenlijk oorlogsbeleid te
komen. Het belangrijkste geallieerde overlegorgaan was het Supreme War Council. Deze raad,
waarin van beide landen onder andere de premiers, de ministers van Buitenlandse Zaken en
van Oorlog en de belangrijkste militaire bevelhebbers zitting hadden, kwam gedurende de
Drôle de Guerre negen maal bijeen.63 Daarnaast vond er nog veel overleg plaats tussen de
Generale Staven van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De geallieerde bevelstructuur was
door het gebrek aan eensgezindheid echter weinig daadkrachtig. Over het algemeen kon pas
na lang vergaderen en veel discussie in het Supreme War Council overeenstemming worden
bereikt over het te voeren beleid. Sommige onderwerpen, zoals grootschalige luchtaanvallen
op Duitsland of de geallieerde houding ten aanzien van België, bleven vrijwel iedere keer
terugkomen op de agenda. 
In het Verenigd Koninkrijk zelf werden de belangrijkste besluiten genomen door het War
Cabinet met de negen belangrijkste ministers uit de regering. Het Chief of Staff Committee,
waarin de chef-staven van de drie krijgsmachtdelen zitting hadden, was het voornaamste mili-
taire adviesorgaan. De chef van de Britse Generale Staf generaal Ironside beklaagde zich over
de besluiteloosheid en tegelijk de grote bemoeienis van de politici op het militaire beleid. Hij
schreef in zijn dagboek op 18 september 1939: ‘We have only had just under three weeks of
war, but it seems truly terrible that we haven’t yet made up our minds what Army we are to
make.....The old gentlemen sitting here in London have no idea of the seriousness of the posi-
tion.....We all seem to cower behind the French Army and the Maginot Line. How can we get
a unified command of operations? How are we to stop those stupid conferences of Chiefs of
the Staff and War Cabinets, discussing the little details of the nothings that have happened?’64    

De Franse politiek
In Frankrijk was de verhouding tussen militairen en politici ogenschijnlijk beter. In de Conseil
Supérieur de la Défense Nationale hadden alle ministers en de hoogste militairen zitting. Dit
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de Britse Premier Chamberlain tijdens de vierde bijeenkomst van de Supreme War Council

in Parijs op 19 december 1939.
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comité kwam gedurende de Drôle de Guerre slechts twee maal bijeen. In oorlogstijd werden
de belangrijkste beslissingen genomen in het Comité de Guerre, dat werd voorgezeten door de
Franse President en dat verder bestond uit de bevelhebbers van de krijgsmachtdelen, de
Premier en de Ministers van Defensie, Marine en Luchtmacht. In de praktijk had de Franse
Generale Staf meer dan in het Verenigd Koninkrijk of in Duitsland de vrije hand in de mili-
tair-operationele planning.65 Het Franse militair-strategische beleid werd gedomineerd door
generaal Gamelin. Na zijn benoeming tot chef van de Generale Staf in 1931, werd hij zeven
jaar later tevens opperbevelhebber van de Franse strijdkrachten. Gamelin kon een grote stem-
pel drukken op de Franse legerleiding omdat hij een reputatie genoot als kundig strateeg en
omdat hij goed overweg kon met Daladier, die tot 20 maart 1940 zowel Premier als Minister
van Defensie was. Zijn relatie met enkele van zijn ondergeschikten, in het bijzonder zijn direc-
te plaatsvervanger generaal Georges, was echter slecht. 
Tenslotte werd het geallieerde oorlogsbeleid ondermijnd doordat de regeringen in zowel het
Verenigd Koninkrijk als Frankrijk te lijden hadden van ernstige politieke instabiliteit. In het
Verenigd Koninkrijk moest de Minister van Oorlog Hore-Belisha op 5 januari 1940 aftreden.
De regering Chamberlain kreeg naar aanleiding van de mislukte expeditie naar Noorwegen op
7 mei 1940 een motie van afkeuring in het Lagerhuis. Hoewel de motie geen meerderheid ver-
wierf, werd de positie van de Premier hierdoor ernstig aangetast. In de morgen van 10 mei
1940, enkele uren na de start van de Duitse aanval op West-Europa, trad Chamberlain af. In
Frankrijk was de politieke verdeeldheid gedurende de Drôle de Guerre zelfs nog groter. Na
een vertrouwenscrisis met het parlement werd op 20 maart 1940 de regering Daladier naar
huis gestuurd. Hem werd onder andere besluiteloosheid betreffende de Russische aanval op
Finland verweten. Reynaud vormde een nieuwe regering waarin vooralsnog Daladier de post
van Minister van Defensie bleef bezetten. De nieuwe Franse premier had echter weinig ver-
trouwen in Daladier of in zijn protégé Gamelin. Reynaud wilde hen beiden begin mei uit hun
functie ontheffen maar werd hiervan door de Duitse aanval op 10 mei 1940 weerhouden.66

Conclusie 
Het gebrek aan daadkracht en eensgezindheid tussen de geallieerden over het te voeren stra-
tegische en operationele militaire beleid tussen september 1939 en mei 1940 was het gevolg
van het verschil in belangen en bijdragen ten aanzien van de gezamenlijke oorlogsinspanning
en van de politieke instabiliteit in zowel het Verenigd Koninkrijk als Frankrijk.

De geallieerde strategie van ‘une guerre de longue durée’
Over het strategische uitgangspunt van de oorlog waren het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk
het eens: de strijd zou een lange uitputtingsslag worden.67 De Eerste Wereldoorlog diende hier
nadrukkelijk als referentiekader. De angst dat, zoals in de vorige wereldoorlog, de strijd tot
grote aantallen slachtoffers zou leiden, was bij de Britten en de Fransen duidelijk aanwezig.
In december 1939 meldde de Franse Premier Daladier dan ook opgetogen dat de eerste maan-
den van de oorlog slechts 2.000 Franse doden hadden gekost in vergelijking tot 450.000
Franse doden in de periode augustus-december 1914.68 De ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog
toonden volgens velen in de Britten en Franse legerleiding bovendien aan dat de verdediger
in het voordeel was ten opzichte van de aanvaller. In de loopgravenoorlog hadden statische
wapens zoals artillerie en het machinegeweer gedomineerd. De meeste geallieerde generaals
onderschatten in 1939-1940 het belang van de moderne mobiele oorlogvoering.69
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Afwachtende strategie aan het centrale front 
Het feit dat de geallieerde legerleiding ervan uitging dat Duitsland door haar eerder ingezette
herbewapening een militaire voorsprong bezat, vormde een extra argument om te kiezen voor
een defensieve strategie. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hadden tijd nodig om hun
demografische en economische potentieel volledig te mobiliseren. De geallieerden wilden pas
tot een offensief aan het Westfront overgaan wanneer zij een militair overwicht hadden
bereikt. De Britten en Fransen verwachtten voor de opbouw van hun militaire macht tot medio
1941-1942 nodig te hebben. Tot die tijd zouden de geallieerde strijdkrachten Duitsland het ini-
tiatief aan het Westfront laten en hoopte men een Duitse aanval aan de Maginotlinie op te kun-
nen vangen. Voor deze Fabius strategie van afwachten sprak bovendien dat de meeste militai-
ren en politici in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk geloofden dat Duitsland niet in staat
was een lange oorlog te voeren. De Duitsers waren volgens deze opvatting, zoals in de Eerste
Wereldoorlog was gebleken, economisch kwetsbaar voor een geallieerde blokkade omdat zij
een tekort hadden aan strategische grondstoffen, zoals ijzererts en olie. De factor tijd zou dan
ook in het voordeel van de geallieerden werken.70 

Toch kan niet worden gesteld dat de geallieerden zich in de periode 1939-1940 alleen richtten
op een defensieve oorlogvoering. In feite was er sprake van drie strijdtonelen met offensieve
mogelijkheden: in het centrum (‘stratégie frontal’), de periferie en (‘stratégie périphérique’71)
en in de lucht. Waar de Britten en de Fransen over de grand strategy overeenstemden om eerst
de economie te mobiliseren en de strijdkrachten op te bouwen, was er veel onenigheid over
de mogelijke militaire operaties die al op korte termijn zouden kunnen worden ondernomen. 
Het centrale front, in het noordoosten van Frankrijk, leek grotendeels ‘op slot’. De geallieer-
de troepen aan de Frans-Duitse grens lagen in de Maginotlinie in de verdediging. Of de een-
heden aan de Franse noordgrens met het neutrale België echter ook in het defensief moesten
blijven na de start van een Duitse aanval op West-Europa was aanvankelijk onderwerp van
discussie in de geallieerde legerleiding. Waar in het bijzonder Gamelin zich een voorstander
toonde van het binnenrukken van België, was de Britse legerleiding terughoudend. De Britse
Generale Staf wilde een mogelijk Duits offensief afwachten op de voorbereide stellingen aan
de Frans-Belgische grens. Niet alleen vreesde men de aanvallen van de Luftwaffe tijdens de
opmars naar het noorden, maar ook de slechte ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog, toen een
belangrijk deel van de Britse landmacht in Vlaanderen had gevochten, speelden een rol in de
Britse afwijzing. De ultieme consequentie van deze opstelling, namelijk dat Duitsland in feite
de vrije hand werd gelaten in de Lage Landen, was echter onacceptabel voor zowel de Franse
als ook de Britse regering. Het was in politiek opzicht niet te verkopen dat na Polen ook
Nederland en België zonder slag of stoot in de steek zouden worden gelaten. Voor de Fransen
golden echter ook militair-strategische overwegingen voor een opmars naar het noorden. Niet
alleen kon hierdoor een korter front worden gecreëerd maar bovendien konden de industrie-
gebieden in Noord-Frankrijk beter worden beschermd dankzij de bufferzone in België. In de
Franse noordelijke departementen lag bijna alle zware industrie, waaronder 70% van de olie-
raffinaderijen, en werd 90% van alle ijzererts en 75% van alle kolen van Frankrijk gewonnen.
Het voeren van een voorwaartse verdediging in België gaf daarnaast als belangrijk voordeel
dat de strijd buiten de landgrenzen zou worden gevoerd. Frankrijk hoopte hierdoor dat het van
de verwoestingen zoals uit de Eerste Wereldoorlog bespaard zou blijven. Na het aanvankelij-
ke Engels verzet besloten de geallieerden in oktober 1939 om een defensieve oorlog te voe-
ren in België. In reactie op een Duits offensief zouden de geallieerden hun mobiele eenheden
in België laten oprukken en de Maginotlinie door statische infanteriedivisies laten verdedigen.
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In de geallieerde legerleiding bleef echter wel gedurende de gehele Drôle de Guerre onenig-
heid bestaan over de vraag hoe ver de opmars naar het noorden moest reiken alvorens de troe-
pen zich zouden ingraven. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hoopten dat België bereid
zou zijn de geallieerde troepen in hun land toe te laten nog vóór de Duitse aanval zou zijn
begonnen. De mobiele Franse en Britse eenheden zouden dan meer de tijd hebben om hun
Belgische stellingen te bereiken en in te richten.72 

Met oog op de Duitse dreiging van de Lage Landen concentreerde de Franse opperbevelheb-
ber Gamelin het merendeel van de Franse en de Britse strijdkrachten, samen meer dan 90 divi-
sies, aan het Noordoostfront van Frankrijk. De 1e Franse Legergroep lag met vijf legers
bestaande uit ongeveer 45 divisies aan de Belgische grens. In het noordelijke deel van de
Maginotlinie was de 2e Legergroep met drie legers bestaande uit ongeveer 30 divisies gele-
gerd. De geallieerde strategische reserve aan het Noordoostfront bestond uit circa twintig divi-
sies. Alle Franse en Britse gemotoriseerde-, gemechaniseerde- en tankdivisies werden ver-
deeld over de legers van de 1e Legergroep of de strategische reserve. Daarnaast was in het zui-
delijke gedeelte van de Maginotlinie tegenover Zuid-Duitsland (Freiburg en omgeving) en
Zwitserland de 3e Legergroep opgesteld, bestaande uit één leger met circa tien divisies. Het
Alpenfront tegenover Italië werd slechts door drie Franse divisies bezet.73 Opvallend aan de
opstelling van de geallieerde legers was dat de Fransen hun voordeel van de Maginotlinie als
compensatie voor de Duitse overmacht verkwistten. Met vier legers en ongeveer 40 divisies
hadden de Fransen veel meer troepen aan de Frans-Duitse grens opgesteld dan hun tegenstan-
der. De tegenover de Maginotlinie gelegerde Duitse Legergroep C telde twee legers met
negentien divisies. Hierdoor hadden de geallieerden minder eenheden beschikbaar voor het
front in België dan de Duitsers.74

Offensief in de perferie en in de lucht 
De geallieerden waren, in tegenstelling tot hun defensieve houding aan het Westfront, zeer
actief in het ontwikkelen van offensieve operaties in de periferie van Europa. De Britse
Minister van de Marine Churchill was bijvoorbeeld een uitgesproken voorstander van een
expeditie naar Scandinavië. De Fransen maakten op hun beurt plannen om door een landing
bij het Griekse Saloniki een tweede front op de Balkan te openen. Ook wilde de Franse leger-
leiding Hitlers bondgenoot Rusland aanvallen door de olievelden bij Baku te bombarderen of
door duikboten naar de Zwarte Zee over te brengen.75 De verschillende geallieerde voorstel-
len voor militaire operaties hadden gemeen dat zij niet de intentie hadden een frontale aanval
op Duitsland te ondernemen maar juist om de tegenstander in de flank te treffen (de strategie
van ‘indirect approach’). Daarnaast waren de geopperde plannen sterk economisch gemoti-
veerd. Zo had Churchills operatie in Scandinavië tot doel de Duitse toevoer van ijzererts van-
uit Zweden af te snijden en wilden de Fransen de olieleveranties uit de Balkanlanden en de
Rusland aan Duitsland blokkeren.76 De geallieerde legerleiding stak veel tijd en energie in het
opstellen van deze plannen die Liddell Hart ‘a wonderful collection of fantasies’ noemde.77

Uiteindelijk zou alleen een geallieerde landing in Noorwegen in april 1940 worden uitge-
voerd. Deze operatie was echter niet gericht om, zoals oorspronkelijk de bedoeling was
geweest, Finland te helpen in zijn oorlog tegen Rusland of om de Duitse aanvoer van ijzererts
uit Zweden te stoppen, maar als tegenaanval op de Duitse inval in Noorwegen. De geallieer-
de expeditie naar Scandinavië werd echter een complete mislukking en na zware verliezen
trokken de Britse en Franse troepen zich terug. 
De Britse en Franse legerleidingen voerden ook stevige discussies over de oorlogvoering in
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de lucht. De zware bommenwerpers van de R.A.F. vormden in feite een van de weinige offen-
sieve middelen waarover de Britten in september 1939 beschikten. De Britse luchtmacht en
ook het War Cabinet wilden grootschalige luchtaanvallen op Duitsland, in het bijzonder op de
industrie in het Ruhrgebied, uitvoeren. De Fransen waren echter van mening dat de bommen-
werpers moesten worden ingezet ter ondersteuning van de landmacht. Zij waren bovendien
bang dat de Luftwaffe in reactie op de Britse bombardementen luchtaanvallen op Frankrijk zou
gaan uitvoeren. De Franse legerleiding wist dat zij niet over de luchtafweermiddelen beschik-
te om de Franse industriële en bevolkingscentra afdoende te beschermen. Tijdens het overleg
in het Supreme War Council gaven de Britten voortdurend de noodzaak aan van een luchtof-
fensief tegen Duitsland. De Fransen bedongen echter dat Duitsland pas na de start van een
Duitse aanval op West-Europa zou worden blootgesteld aan grootschalige aanvallen met bom-
menwerpers.78

Conclusie
Concluderend kan worden gesteld dat de geallieerden het snel eens waren over de te volgen
grand strategy. Aan het Westfront zou men in het defensief blijven tot de strijdkrachten vol-
doende waren opgebouwd om een succesvolle frontale aanval op Duitsland uit te kunnen voe-
ren. Over de voorwaartse verdediging in België, de mogelijke operaties in de periferie of het
strategische luchtoffensief waren de Fransen en Britten het veelal oneens. Mede hierdoor
leverden alle inspanningen van de geallieerde legerleiding in het opstellen van aanvalsplan-
nen vrijwel geen resultaat op. Het strategische en het operationele initiatief lag bij Duitsland
en de geallieerden moesten zich beperken tot het reageren op de Duitse stappen. 

Het Scheldeplan van 24 oktober 1939
Nadat op de bijeenkomst van het Supreme War Council op 12 september 1939 was besloten
dat het Saaroffensief geen vervolg zou krijgen, stelde Gamelin vast dat de strijd aan het
Westfront een nieuwe fase inging. De geallieerden richtten zich vanaf nu niet langer op de
aanval maar op de verdediging tegen het verwachte Duitse offensief.79 De Franse opperbevel-
hebber was zich al aan het oriënteren op het vraagstuk van een potentiële Duitse aanval op de
Lage Landen. Op 9 september 1939 was zijn Instruction Personnelle No 1 verschenen, waar-
in Gamelin wees op de mogelijkheid van een Duitse operatie tegen Nederland, België en
Luxemburg in reactie op het Franse Saaroffensief.80 Eén dag later gaf Gamelin door zijn
Instruction Personnelle No 2 opdracht tot het maken van een studie hoe de geallieerde strijd-
krachten België en ook Nederland zouden kunnen helpen als deze landen door de Duitsers
zouden worden aangevallen.81 Aan generaal Lelong, de Franse militair attaché in Londen en
zijn voormalige chef-staf, schreef hij dat het ook niet uit te sluiten was dat Duitsland een ope-
ratie tegen alleen Nederland zou ondernemen.82 Gamelin studeerde in de eerste oorlogsweken
op alle mogelijke varianten van Duitse aanvalsplannen. Zo speculeerde hij in september 1939
over een Duits offensief tegen West-Europa via de Ardennen.83

Hulpoperatie aan België 
Al in de jaren 1937-1938 was er in de Franse Generale Staf nagedacht over de wijze waarop
Frankrijk België te hulp zou kunnen komen bij een Duitse aanval. De voornaamste Belgische
verdedigingslinie was de lijn Antwerpen-Luik-Namen, die door het Albertkanaal en de Maas
aan elkaar werden verbonden. Een tweede linie was mogelijk langs de Dylerivier tussen
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Antwerpen en Namen. Tenslotte zou een stelling kunnen worden ingenomen langs de rivier
de Schelde in westelijk België. Het beste zou natuurlijk zijn om de Belgen in hun hoofdver-
dedigingslinie langs het Albertkanaal te ondersteunen. Een korte opmars tot de Schelderivier
was daarentegen het minst riskant. De geallieerde interventie in België was afhankelijk van de
opstelling van de Belgische regering en de snelheid van het optreden van de Duitse strijd-
krachten. Wanneer er voldoende tijd was door een vlotte Belgische uitnodiging en een trage
Duitse opmars, dan konden de geallieerden strijdkrachten tot diep in België oprukken.84  

Gamelin vertelde op 17 september 1939 aan de Britse commandant van het B.E.F., generaal
Gort, dat hij dacht dat Duitsland mogelijk omstreeks 15 oktober 1939 een aanval op België en
het zuiden van Nederland zou ondernemen. Één dag later schreef hij aan Ironside over de
voordelen van een opmars naar de Schelde als de Belgen de geallieerden om steun zouden ver-
zoeken. Het B.E.F. vormde de uiterste linkerflank van het geallieerde Noordoostfront en moest
het diepste in België oprukken. Gamelin wilde zelfs een opmars tot aan het Albertkanaal niet
uitsluiten indien een Belgische hulpoproep tijdig zou komen.85 De Britten gaven echter een
afwijzende reactie op het Franse idee van een opmars naar de Schelde. Op 18 september 1939
waren de Chiefs of Staff het erover eens geworden dat het onmogelijk was om geallieerde troe-
pen tot in het zuiden van Nederland te laten doorstoten. Interventie in België, bij voorkeur
slechts tot aan de Schelde, was in de ogen van de Britse legerleiding alleen mogelijk na over-
eenstemming met de Belgen. Volgens een studie van het Britse Ministerie van Oorlog zou
Duitsland in twee weken tijd een aanvalsmacht van 48 divisies, waaronder vijf pantserdivi-
sies, vanuit Oost-Europa naar de Belgisch-Nederlandse grens kunnen overbrengen. De Britse
Chiefs of Staff concludeerden dat er te weinig tijd en troepen waren om een dergelijke sterke
Duitse inval in de Lage Landen te stoppen. Het zou daarom beter zijn als geprobeerd zou wor-
den de Duitsers bij de Franse noordgrens tegen te houden. Gedurende de invasie moest vol-
gens de Britse legerleiding de R.A.F. worden ingezet voor luchtaanvallen op de Duitse colon-
nes, waarbij het echter onvermijdelijk zou zijn dat ook Belgische en Nederlandse steden zou-
den worden getroffen.86 Ironside verklaarde in het War Cabinet op 19 september 1939 ander-
maal dat de Chiefs of Staff tegen deelname van het B.E.F. aan een mogelijk Scheldeplan
waren. Hij maakte zelfs de Franse vrees voor een spoedige Duitse aanval belachelijk: ‘I told
them [War Cabinet] that Gamelin was terrified of a German attack…..It was electrifying.’87

Ook Churchill beschouwde de situatie aan het Westfront eind september nog niet als bedrei-
gend. In een memorandum aan het War Cabinet schreef hij dat een grote Duitse aanval via
België en Nederland pas mogelijk was als er tenminste 30 Duitse divisies aan de Belgische
grens zouden staan.88  

Gamelin probeerde op 20 september 1939 de Britse Minister van Oorlog te overtuigen van de
noodzaak van de opmars in België tot aan de Schelde. Hore-Belisha schreef in zijn dagboek:
‘Gamelin is very apprehensive of a German attack through Belgium. I pointed out that both I
and Hankey [Britse Minister zonder portefeuille en lid van het War Cabinet] had made it clear
to Daladier and Gamelin in Paris [op 20 september] that in no circumstances would the British
Government agree to he B.E.F. leaving their prepared positions and advancing into
Belgium.’89 Ook Ironside liet Gamelin op 23 september 1939 per brief weten dat zijn voorkeur
er naar uit ging aan de Frans-Belgische grens in stelling te blijven en dat hij er weinig voor
voelde een onvoorbereide linie in België te bezetten. Hij wilde in geen geval dat het B.E.F. de
voorhoede zou vormen van de opmars in België. De Britse eenheden zouden volgens Ironside
aan de Schelde in een onmogelijke positie terecht komen: ‘No dumps, no supplies, no line
built, nothing; and only 35 miles from the sea.’90 De commandanten van de Britse troepen in
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Frankrijk waren het volkomen met de chef van de Britse Generale Staf eens. Generaal
Pownall, chef-staf van het B.E.F., schreef in zijn dagboek op 18 september 1939: ‘None of us
are too keen on that idea. For one thing we had a pretty fair bellyful last time of fighting in
the Flanders plain with all its mud and slime, not to mention its bad memories. Secondly our
1[ines] of c[ommunication] is terribly long, some 500 miles to Nantes and the further north
we go the worse its gets. If we are on the Scheldt that l[ines] of c[ommunications] will be par-
rallel with our front, a very dangerous and un-Napoleontic affair.’91 Na alle Britse weerstand
plaatste Gamelin eind september het Franse XVIe Legerkorps op de linkerflank van de geal-
lieerde linie van het Noordoostfront. Hij heeft mogelijk ook bij nader inzien gedacht dat de
Britse troepen beter in de hand konden worden gehouden door op beide flanken van het B.E.F.
Franse eenheden te plaatsen.92

De Britse Chiefs of Staff waren inmiddels wel gaan nadenken over de maatregelen die het
Verenigd Koninkrijk moest nemen in het geval van een Duitse aanval op de Lage Landen. Een
studie werd verricht naar het mogelijke tijdspad van de Duitse invasie. Klaarblijkelijk had de
Britse legerleiding weinig hoop dat een Duitse aanval op Nederland en België kon worden
afgeslagen want men gaf ook opdracht om te inventariseren welke militaire faciliteiten in
België en Nederland moesten worden vernietigd of worden geëvacueerd om ze niet in Duitse
handen te laten vallen.93 Op de uitgebreide lijsten die op 7 oktober 1939 aan de Fransen wer-
den overhandigd, stonden onder andere de Nederlandse haveninstalaties vermeld: ‘If measu-
res were to be taken to prevent valuable property and harbour appliances falling into German
hands it would be necessary to blow up the various docks and destroy the sheers, crance, der-
ricks, ect.’94 Zo moesten volgens Britse opgave in Amsterdam vijf vaste en drie drijvende dok-
ken en in Rotterdam zestien drijvende dokken worden vernietigd. Zelfs het droogdok in
Middelburg werd genoemd. Klaarblijkelijk droegen de Britten geen kennis van het feit dat het
dok op de Dam in de Zeeuwse hoofdstad al sinds 1927 niet meer in gebruik was. 

Vrees voor de Duitse aanval
Eind september 1939 groeide bij Gamelin de overtuiging dat een Duits offensief tussen 22
oktober en 10 november 1939 zou kunnen plaatsvinden.95 De Franse militaire inlichtingen-
dienst had echter op dat moment nog geen aanwijzingen voor een grootschalig offensief tegen
Frankrijk. Een Duitse operatie tegen Nederland werd echter niet uitgesloten. Nederland
beschikte immers niet over een sterke verdediging en zijn vliegvelden zouden voor Duitsland
van grote waarde zijn in de strijd tegen de geallieerden. Gamelin maakte zich zorgen over een
mogelijke Duitse bezetting van Nederland en de gevolgen ervan voor de geallieerde positie
aan het Westfront.96 Op de chef van de Britse Generale Staf Ironside maakte Gamelin een
onzekere en onrustige indruk. Hij schreef in zijn dagboek op 2 oktober 1939: ‘Gamelin appe-
ars to be a man moved by his political superiors, for he changes his mind very much. His last
letter indicated that the German attack was upon him, and now he says that he has not suffi-
cient information of preparations to admit of his bombing. Also he is frightened of bringing
on the German bombing.’97 Ironside achtte echter zelf inmiddels een Duits offensief tegen
West-Europa ook niet langer uitgesloten. Hij dacht dat een Duitse aanval op Frankrijk via
België en Luxemburg ten zuiden van de Maas zou plaatsvinden.98

Met het oog op een mogelijke Duitse aanval reorganiseerde Gamelin eind september 1939 zijn
troepen. De 1e Legergroep van generaal Billotte, welke aan de grens met België lag, kreeg de
beschikking over vrijwel alle gemechaniseerde en gemotoriseerde divisies. Vanuit Noord-
Frankrijk zouden de snelle eenheden van Billotte een tegenaanval in België kunnen onderne-
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men. Begin oktober 1939 werd bovendien het 7e Leger, dat als reserve was gelegerd in de
omgeving van Reims, verplaatst naar de linkerflank van het Noordoostfront aan de
Kanaalkust. Het leger telde vooralsnog twee legerkorpsen met de 9e en 25e Gemotoriseerde
Divisies en de 21e en 53e Infanteriedivisies.99 Gamelins Instruction Personnelle No 6 van 29
september 1939 gericht aan de troepen van het Noordoostfront, was echter nog voorzichtig en
in de lijn met de Britse wensen. De Franse en Britse eenheden kregen opdracht om ingeval
van een Duitse inval in België de Duitse troepen op te vangen vanuit hun posities aan de
Frans-Belgische grens. Wel schreef Gamelin voor dat de mogelijkheid open gehouden moest
worden om een eerste verdedigingslinie in België langs de Schelde in te richten met als doel
steun te verlenen aan de Belgische eenheden die zich terugtrokken uit de omgeving van
Gent.100 Één dag later verscheen echter Gamelins Instruction Personnelle No 7 die de bedoe-
lingen van de Franse opperbevelhebber minder verhulden. Indien België de geallieerden tij-
dig om hulp zou vragen, dan zouden Franse en Britse snelle eenheden moeten oprukken naar
de voornaamste Belgische verdedigingslinie aan het Albertkanaal. Gamelins interpretatie van
‘en temps utile’ was dat de geallieerde troepen genoeg tijd zouden moeten hebben voor hun
opmars en voor hun installatie in hun nieuwe Belgische stelling nog voordat de grote Duitse
aanval zou plaatsvinden. Bovendien was Gamelin in het verlengde van de operatie in België
nu ook al bezig met de mogelijke steun aan Nederland. Zijn instructie sloot dan ook af met:
‘L’opération ainsi envisagée serait d’ailleurs le prélude obligatoire d’un appui terrestre éven-
tuel à donner au forces hollandaises.’101

Voor Gamelin gingen echter deze instructies nog niet ver genoeg. Op een geallieerde militai-
re conferentie op zijn hoofdkwartier op 6 oktober 1939 ontvouwde hij zijn plannen aan de
belangrijkste Franse en Britse bevelhebbers. Als uitgangspunt hanteerde de Franse opperbe-
velhebber de stelling dat nog vóór 10 november 1939 een Duitse aanval van 50 tot 75 divisies
op Frankrijk zou plaatsvinden via België en Zuid-Nederland. Als geallieerde tegenactie stel-
de hij voor om ook België binnen te rukken om daar met de Duitse invasiemacht slag te leve-
ren. In eerste instantie zou de geallieerde opmars door twee Franse legers en het B.E.F. tot aan
de Schelderivier en de linie Antwerpen-Gent moeten voeren. Het grote voordeel van het
Scheldeplan van Gamelin was dat door slechts een korte opmars de gehele Belgische kust in
geallieerde handen zou vallen. Het nadeel van de voorgestelde operatie was dat het grootste
deel van België en zijn strijdkrachten verloren zou gaan en dat de nieuwe en langere frontlijn
aan de Schelde niet alleen onvoorbereid was, maar door de kust in de rug geen diepte bezat.102

In tegenstelling tot hun scherpe afwijzing van Gamelins plannen in september 1939 gingen de
Britten nu aarzelend overstag. Het gevaar van een Duitse aanval werd nu als reëler geschat
dan een maand eerder. Bovendien had de Britse regering er mee ingestemd dat de landoorlog
voornamelijk een Franse verantwoordelijkheid was. Omdat Frankrijk veruit de grootste mili-
taire inspanning op het land leverde werd het B.E.F. onder Frans bevel geplaatst.103 Op 16
oktober 1939 besloot de Britse regering dat de Franse opperbevelhebber vrijheid van hande-
len had en zonder overleg militaire maatregelen kon nemen in reactie op een Duitse invasie
van Nederland en België. Op zijn verzoek kreeg Gamelin ook van de Franse regering het man-
daat om België binnen te trekken na een Belgische uitnodiging. Premier Daladier was zelfs
van mening dat Gamelin onmiddellijk moest interveniëren bij een Duitse aanval op de Lage
Landen ongeacht of de Belgische regering wel of niet om hulp vroeg.104

In de loop van oktober 1939 groeide het gevoel van urgentie op het Franse hoofdkwartier. Men
constateerde dat de Duitsers op grote schaal hun eenheden vanuit Oost-Europa naar het
Westfront aan het overbrengen waren. Op 24 oktober 1939 schatte de Franse legerleiding het
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aantal Duitse divisies aan het Westfront op 80 à 90. Hiervan lagen er volgens het Deuxième
Bureau (de Franse militaire inlichtingendienst) twintig divisies aan de Nederlandse grens
(waaronder drie pantser- en drie gemotoriseerde divisies) en 21 divisies aan de Belgische en
Luxemburgse grens.105 Op 24 oktober 1939 werd het Scheldeplan (Plan E[scaut]) als instruc-
tie nummer zeven van generaal Georges formeel van kracht. Het doel van de geallieerde
opmars naar de Schelde was om een Belgisch verzoek om hulp te honoreren, het Belgische
leger instand te houden en het veilig stellen van de Belgische havens en een deel van de vlieg-
velden. Het operationele plan van Georges voorzag in de opmars tot aan Gent en Antwerpen.
Het bezit van de haven van Antwerpen werd noodzakelijk geacht voor de aanvoer van voor-
raden en versterkingen.106 Gamelin was er dus in geslaagd om met nadrukkelijke steun van
Daladier zijn voornemen om België binnen te trekken er door te drukken. Binnen de Britse en
Franse legerleiding bleef echter veel weerstand bestaan tegen het Scheldeplan. Zo had
Gamelins plaatsvervanger Georges grote bezwaren tegen een opmars in België. Hij sprak hier
diverse malen met overste De Villelume over. Georges vond dat het initiatief aan de Duitsers
moest worden overgelaten. Moreel gezien was Frankrijk aan België verplicht om een opmars
tot aan het Albertkanaal uit te voeren, maar deze stelling was volgens de Franse generaal veel
te ver. De linies aan de Dyle- of Schelderivier waren daartegen te zwak om goed te kunnen
worden verdedigd door de geallieerde troepen. Georges stelde dat de Duitsers aan het eind van
het jaar 1939 een groot overwicht zouden hebben van 200 tegen 110 geallieerde divisies.
Tenslotte beklaagde hij zich erover dat Gamelin en Daladier zo graag een opmars met alle
kracht naar België wilden, maar dat hij de operatie moest uitvoeren en volledig verantwoor-
delijk zou worden gehouden voor het resultaat.107 Ook Britse generaals hadden twijfels over
het Scheldeplan. De bevelhebber van het IIe Legerkorps van het B.E.F., luitenant-generaal
Brooke, schreef in zijn dagboek op 8 november 1939: ‘I only hope to God we do not have to
hold the line of the Scheldt with such strung-out forces.’ Naderhand gaf hij als commentaar
over de opmars in België: ‘The whole plan of the advance was fantastic and only could have
resulted in disaster.’108

Conclusie 
In de loop van oktober 1939 groeide bij de geallieerden de overtuiging dat een grote Duitse
aanval op West-Europa aanstaande was. Daarbij werd verondersteld dat de meest voor de hand
liggende route van het Duitse offensief via België en Zuid-Nederland liep. De inschatting van
de Britse en Franse legerleidingen kwam zeer wel overeen met de feitelijke Duitse plannen.
Op 27 september had Hitler bevel gegeven voor de aanval op West-Europa. De eerste versie
van het Duitse aanvalsplan op 19 oktober ging uit van een offensief door de Lage Landen. Het
tweede plan van 29 oktober ging uit van een opmars door België en Zuid-Limburg, waarbij
de rest van Nederland ongemoeid zou worden gelaten. Als eerste Duitse aanvalsdatum stond
12 november 1939 gepland. 

Het Zeelandplan van 5 november 1939 
De eerste Duitse aanvalsdatum gaf in Nederland en in België aanleiding tot het zogenaamde
novemberalarm. Het leidde er ook toe dat de geallieerden meer aandacht kregen voor het
vraagstuk van een eventuele hulpoperatie aan Nederland.109 De Franse militaire inlichtingen-
dienst had in oktober 1939 een uitgebreide studie over een Duitse aanval op Nederland
gemaakt. Het land werd als zeer kwetsbaar beschouwd omdat het slechts over een zwakke
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krijgsmacht beschikte van vier legerkorpsen van twee divisies elk, één lichte divisie en drie
reservedivisies. Het leger was te klein om het hele grondgebied te verdedigen en de
Nederlandse legerleiding had geen andere keus dan zich terug te trekken op de Vesting
Holland: ‘de rejeter l’armée hollandaise sur son réduit, où elle serait contenu à peu de frais.’110

Volgens het Deuxième Bureau was het daarom extra aantrekkelijk voor Duitsland om het
Nederlandse gebied ten zuiden van de rivieren te bezetten. Vanuit Noord-Brabant en de
Scheldemonding zouden de Duitsers gemakkelijker een aanval op Antwerpen of luchtaanval-
len op het Verenigd Koninkrijk kunnen ondernemen. De Franse militaire inlichtingendienst
leek het daarom logisch dat Belgische troepen in een reactie op een Duitse aanval op
Nederland Zeeuws-Vlaanderen zouden bezetten. De Duitsers zouden weinig te vrezen hebben
van de Nederlandse eenheden in de Vesting Holland. De Nederlandse krijgsmacht werd niet
in staat geacht om tegenaanvallen te ondernemen. De Fransen sloten daarom zelfs een ‘tac-
tisch akkoord’ niet uit, waarbij afgesproken zou worden dat de Duitsers de Vesting Holland
met rust lieten en de Nederlanders de Duitse bezettingsmacht ten zuiden van de rivieren niet
aanvielen.111 Begin november 1939 schatte het Deuxième Bureau dat de Duitse troepenmacht
aan het Westfront binnen twee of drie dagen tot een grootschalig offensief kon overgaan dat
waarschijnlijk via de Lage Landen zou lopen. Anderzijds vertelde kolonel Rivet, als hoofd van
de Service des Renseignements van de militaire inlichtingendienst verantwoordelijk voor alle
agenten in het buitenland, aan de Belgische professor Wullus-Rudiger op 5 november 1939
dat volgens zijn inschatting een Duitse invasie van Nederland niet uit te sluiten was, maar dat
hij dacht dat de aanval waarschijnlijk pas het volgende voorjaar zou plaatsvinden.112

De Britse vrees voor een Duitse aanval op Nederland 
Niet alleen de Fransen hielden in toenemende mate rekening met een Duitse aanval op
Nederland, ook de Britten maakten zich hierover bezorgd. In het Invasion of Great Britain
Commitee van het War Cabinet, bestaande uit militairen en politici, werd een mogelijke
Duitse invasie van het Verenigd Koninkrijk besproken. Air Marshal Newall, chef van de
Luchtmachtstaf, merkte tijdens de zitting van de werkgroep op 27 oktober 1939 op dat de
Duitsers grote voordelen zouden hebben bij de bezetting van Nederland: ‘If they [Duitsers]
could establish air bases in Holland, they would then be able to support the operations of their
bombers over this country [het Verenigd Koninkrijk] with their short-range as well as long-
range fighters. It was only some such assumption that the figure of 5,200 aircraft could be
made up.’113 Ook de Chiefs of Staff rapporteerden begin november 1939 over een mogelijke
Duitse aanval op Nederland. De conclusie van de notitie luidde dat het Nederlandse leger
slecht was uitgerust, in het bijzonder op het gebied van de luchtafweer, en dat het geen kans
zou maken tegen een sterke vijand. Inundaties zouden de Duitse aanval nog enigszins kunnen
ophouden, maar Nederland zou kansloos zijn bij een grote inzet van de Duitse luchtmacht en
parachutisten tegen de Vesting Holland. De Britse Generale Staf schatte in dat het heel lastig
zou worden om Nederland hulp te bieden bij een Duitse aanval. Het transport van geallieerde
troepen over zee was zeer kwetsbaar voor Duitse luchtaanvallen. Bovendien zou het onmoge-
lijk zijn om de noodzakelijke hoeveelheid eenheden per schip aan te voeren die voor een
mogelijke effectieve steun aan de Nederlanders konden zorgen. Het terugtrekken van deze
troepen na de Nederlandse nederlaag zou zo nodig nog moeilijker worden. Gezien de zwakte
van de geallieerden op het land en in de lucht was het niet raadzaam om Nederland te hulp te
komen met eenheden die een opmars door België zouden moeten maken. Ook de inzet van de
R.A.F. ter ondersteuning van de strijd in Nederland had volgens het rapport zijn beperkingen.
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De Luftwaffe had in aantallen vliegtuigen een overwicht en de Duitse vliegvelden waren dich-
ter bij Nederland dan bij de Britse luchtbases. De Chiefs of Staff verwachtten dat de Britse
luchtmacht een Duitse opmars in Nederland hooguit licht zou kunnen vertragen.114 

Desondanks had het War Cabinet op 13 oktober 1939 besloten tot de inzet van bommenwer-
pers tegen de Duitse invasiemacht op Nederlands grondgebied. De R.A.F. zou ook in actie
moeten komen wanneer alleen Nederland door Duitsland zou worden aangevallen en België
neutraal zou blijven. De waarde van de Britse luchtaanvallen werd echter meer politiek dan
militair geacht: 

‘They [War Cabinet] have also decided that our intervention by air alone could not materially impe-
de the advance of powerful German forces, opposed as they would be by the weak army and defen-
ces of Holland.....There are, however, strong political reasons for a token demonstration by us of
assistance to Holland in her resistance to German aggression. For these reasons it has been decided
that we should afford the Dutch limited bomber support, which should take the form of attack on the
invading German armies with the aim of imposing some delay on their advance. Such action, limi-
ted it would be, would demonstrate to the world that we are not permitting German aggression of
Holland to take place unopposed. It might also allow time for the Dutch inundations to be carried
out effectively and for the execution of plans to deny Dutch resources to the enemy.’115 

De Britse legerleiding was van mening dat het in feite voor het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk onmogelijk was om de bezetting van Nederland door Duitsland te voorkomen. De
geallieerden konden zich maar beter richten op acties die de gevolgen van de verovering voor
de verdere oorlogvoering konden beperken. Zo zou het gebruik van de Nederlandse havens
door de Kriegsmarine, in het bijzonder door de Duitse duikboten, door Britse luchtaanvallen
moeten worden voorkomen. Volgens de Chiefs of Staff was het probleem echter dat de gealli-
eerde luchtmacht te zwak was om dergelijke aanvallen lang vol te houden. Daarnaast zou de
Luftwaffe vanaf de Nederlandse vliegvelden gaan opereren. Duitse jachtvliegtuigen zouden
hierdoor hun eigen bommenwerpers beter kunnen begeleiden voor aanvallen tegen het
Verenigd Koninkrijk en tegen de Britse scheepvaart. Bovendien konden de Duitsers vanaf
Nederlands grondgebied het Ruhrgebied beter beschermen tegen geallieerde luchtaanvallen.
Tenslotte zouden de Duitsers, door het bezetten van Zuid-Nederland en de Scheldemonding,
de toegang tot Antwerpen kunnen afsluiten. Ook België werd veel kwetsbaarder en kon door
Duitse strijdkrachten vanuit Noord-Brabant, Limburg en Zeeland in het noorden en oosten
worden aangevallen. In ieder geval moesten er volgens de Britse legerleiding voorbereidingen
worden getroffen om, in samenwerking met de Nederlanders, de strategische voorraden,
installaties en bases in Nederland te gelegenertijd te vernietigen om te voorkomen dat ze door
de Duitsers konden worden gebruikt.116  

Al vanaf het begin van oktober 1939 plande de Britse marine onder bevel van vice-admiraal
Ramsey een operatie met als doel het vernietigen van de militaire installaties, olievoorraden,
spoorlijnen en scheepvaartfaciliteiten in Nederland. Onder codenaam XD zouden vier demo-
lition teams onder speciaal bevel van het War Cabinet worden ingezet. Team XD-A zou per
torpedobootjager naar IJmuiden en Amsterdam worden gezonden, team XD-B naar Hoek van
Holland en Rotterdam, team XD-C naar Vlissingen en Veere en team XD-D naar Antwerpen.
Onderweg naar Nederland moest ieder contact met de vijand vermeden worden. De Britten
hoopten dat de demolition teams na het uitvoeren van hun opdracht binnen 24 uur weer terug
aan boord van de torpedobootjagers zouden kunnen zijn. Ten behoeve van de operatie werden
de Nederlandse havensteden in het najaar van 1939 verkend door Britse marine officieren. Zo
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inspecteerde kapitein ter zee Aylmer tussen 1 en 4 november 1939 Vlissingen.117 De Britse
maatregelen tegen een mogelijke Duitse invasie van Nederland getuigden van een grote mate
van machteloosheid. 
Begin november werd in Britse ogen de situatie voor Nederland dreigender. Op 4 november
1939 waarschuwde de Britse gezant Bland op last van Londen de Nederlandse Minister van
Buitenlandse Zaken Van Kleffens voor het gevaar van een Duitse inval op korte termijn.
Gezien de grote strategische belangen die de Britten hadden bij een onafhankelijk Nederland,
zochten ze ook steun bij de Fransen. Nadat Churchill op 4 november 1939 al informeerde bij
Gamelin, schreef Ironside hem een dag later een brief. De Britse chef van de Generale Staf
wilde weten hoe de Fransen zouden reageren op een Duitse aanval op Nederland. Ironside
wees opnieuw nadrukkelijk op het gevaar van een Duitse luchtlandingsoperatie tegen
Nederland. Er sprak weinig vertrouwen uit het feit dat hij in zijn brief refereerde aan twee
Britse militaire fiasco’s in de Lage Landen uit het verleden: 

‘I am becoming increasingly anxious about an invasion of Holland during the winter. There have
been persistent rumours about the collection of boats and of parachute detachments. A descent by
parachutes, followed by troops in aeroplanes, would seem peculiarly suitable for an attack on
Holland, followed by an invasion on land. Hitler specialises in Blitzkrieg and this would be after his
own heart. It would be a preliminary encirclement of Belgium.....We do not relish another Walcheren
Expedition of 1809 or the Antwerp episode of 1914, but I should like to receive your ideas upon the
subject of such a move and of air action from us should the Germans be in Holland.’118

De Franse plannen voor een hulpoperatie aan Nederland 
Gamelin had echter al op 1 november 1939 aan de Franse Generale Staf opdracht gegeven
onderzoek te doen naar de mogelijkheden om Nederland te ondersteunen na een Duitse aan-
val. Gezien de dreigende situatie was haast geboden met het maken van plannen voor een
hulpoperatie. Na overleg op het Franse hoofdkwartier met de militaire top op 5 november
1939 gaf Gamelin Georges de instructie om in aanvulling op het Scheldeplan ook de bezet-
ting van de monding van de Schelderivier voor te bereiden. Door troepen naar Zeeuws-
Vlaanderen, Zuid-Beveland en naar Walcheren te sturen zouden de Fransen de Nederlanders
op de snelste en eenvoudigste manier kunnen bijstaan, zonder dat de bestaande plannen veel
gewijzigd hoefden te worden. Het bezetten van de Scheldemonding was volgens Gamelin
essentieel voor zowel het gebruik van de Antwerpse haven als voor het maken van een ver-
binding met het Nederlandse leger. De uitvoering van het Zeelandplan was wel afhankelijk
van de medewerking van de Belgen. De geallieerde eenheden moesten door België oprukken
naar de Zeeuwse eilanden, want de aanvoer van alle troepen vanuit Duinkeren overzee naar
Walcheren was mede gezien de mijnenvelden in het Kanaal lastig: 

‘Dans l’hypothèse où la Hollande serait attaqué par l‘Allemange et où la Belgique n’étant pas elle-
même initialement attaquée, nous inviterait à intervenir, le but à rechercher serait, dans un premier
temps, de nous assurer la possession de la rive sud de l’Escaut occidental, en portant rapidement des
forces motorisées en Zélande continentale, pour occuper la région de Breskens-Terneuzen-Graauw,
en liaison avec les forces belges d’Anvers. Ultérieurement nos troupes pourraient gagner les îles
Beveland et Valcheren soit à travers l’Escaut, soit par Anvers et la voie de terre.’119

Gamelin gaf te kennen dat zijn ambities nog verder reikten. Hij was ook van mening dat de
geallieerden nog dieper België in moesten oprukken. Nadat in eerste instantie de Scheldelinie
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zou zijn bereikt, moest worden bezien of een verdere opmars tot aan de Dylerivier mogelijk
was. Georges schreef in zijn dagboek dat de toehoorders verbaasd waren over de voorstellen
van Gamelin. De Franse opperbevelhebber had volgens Georges er geen blijk van gegeven dat
hij de mogelijke Duitse plannen bij zijn overwegingen had betrokken.120

Op 6 november 1939 besprak het Britse War Cabinet opnieuw het vraagstuk van een Duitse
aanval op Nederland. Alle mogelijke opties werden hierbij doorgenomen. Chamberlain vroeg
zich bijvoorbeeld af of Duitsland Nederland alleen ten noorden van de rivieren zou willen
bezetten. Ironside stelde in zijn reactie dat de Nederlandse inundaties een Duitse aanval op de
Vesting Holland bemoeilijkten. Ten zuiden van de Rijn waren daarentegen geen obstakels die
een snelle Duitse opmars konden verhinderen. Het Verenigd Koninkrijk liep groot gevaar als
de Duitsers de Zeeuwse eilanden in de Scheldemonding zouden benutten als luchtbases.
Minister Wood van luchtvaart bevestigde dat Londen hierdoor binnen het bereik van de Duitse
jachtvliegtuigen en bommenwerpers zou komen. Churchill ondersteunde deze visie: ‘The
First Lord of the Admiralty agreed. His information confirmed the view that the German plan
was most likely to leave the Dutch ‘fortress’[Vesting Holand] north of Antwerp alone, and to
concentrate on the area between Rotterdam and Antwerp. If so, it would make it easier for
them to carry out an mortal attack on this country. It was difficult to see what could be done
to prevent a German occupation of this area.’121 Ironside schreef in zijn dagboek naar aanlei-
ding van de bijeenkomst dat het War Cabinet zich zeer bezorgd maakte over Nederland: ‘We
took the invasion of Holland and the Cabinet got thoroughly frightened. I told them that we
had no agreed plan in case the Germans invaded Holland. We had no plan to occupy the
islands at the mounth of the Scheldt.’122 Op dat moment was de Britse Generale Staf blijkbaar
nog niet op de hoogte van de laatste Franse plannen ten aanzien van Zeeland. 
Drie dagen later legde Gamelin op zijn hoofdkwartier in Vincennes zijn conceptplan voor aan
de Britse en Franse bevelhebbers. Hij sprak de verwachting uit dat Duitsland nog voor de win-
ter door een snelle aanval Nederland zou willen bezetten om als basis te dienen voor een aan-
val op België in het komende voorjaar. Wanneer de Duitsers Zeeland zouden bezetten dan zou
de toegang tot Antwerpen over water zijn geblokkeerd. Voor de Britten waren de Nederlandse
riviermondingen van groot strategisch belang. Nederland was naar de mening van Gamelin
echter niet bij machte deze alle te verdedigen. De Nederlandse strijdkrachten beperkten zich
tot het behoud van de Rijn- en Maasmonding. Volgens de Franse militaire inlichtingendienst
werd de Scheldemonding echter slecht beveiligd door enkele verouderde forten en kustbatte-
rijen. Nederlands luchtafweer was in het gebied volledig afwezig. Het vele water maakte het
terrein in Zeeland wel lastig voor een snelle opmars.123 Een mogelijke operatie door de gealli-
eerden om de Scheldemonding veilig te stellen was afhankelijk van een Belgisch verzoek om
hulp. De Britse en Franse aanwezigen waren het er over eens dat het Zeelandplan niet kon
worden uitgevoerd als Duitsland alleen Nederland aanviel en België vasthield aan zijn neutra-
liteit.124 Wanneer de Belgen wel de hulp van de geallieerden zouden inroepen dan wilde
Gamelin beide oevers van de Schelde bezetten. Om tijd te winnen was het plan om 150 Franse
parachutisten te laten landen op Walcheren.125 De Fransen vroegen aan de Britten of zij trans-
portvliegtuigen ter beschikking wilden stellen om nog eens een bataljon van 500 man naar het
vliegveld West-Souburg bij Vlissingen snel over te brengen. Twee divisies zouden vervolgens
naar de eilanden Walcheren en Zuid-Beveland moeten oprukken waarbij met name ook
Woensdrecht, die de toegang tot Zeeland vormde, moest worden bezet. De Franse legerleiding
dacht dat de opmars naar Zeeland door België in twee nachten en één dag kon worden vol-
bracht. Een klein deel van de troepen, 5.000 man, zou via Duinkerken overzee naar Vlissingen
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worden getransporteerd. Het was zeer belangrijk snel te handelen bij de operatie omdat het
risico bestond dat de Duitsers ook parachutisten zouden inzetten om Zeeland snel te kunnen
veroveren. Het eerste doel van het geallieerde Zeelandplan was om Duitsland het bezit van de
Scheldemonding onmogelijk te maken. In de tweede plaats moest er zoveel mogelijk Belgisch
grondgebied worden ingenomen ten behoeve van de luchtoorlog. Gamelin vroeg nadrukkelijk
om Britse troepen en vliegtuigen ter ondersteuning van de operatie. Ironside en de andere
Britse aanwezigen lieten in eerste reactie geen bezwaren horen op de plannen van Gamelin
maar stelden wel enkele vragen. Air Marshal Newall vroeg zich af of de bevoorrading van de
Franse troepen op de Zeeuwse eilanden niet kwetsbaar was voor luchtaanvallen. De medewer-
king van de Britse marine door luchtafweerkruisers en jachtvliegtuigen van de R.A.F. leken
hem hierbij onontbeerlijk. Ironside informeerde of er al militaire contacten met de Belgen
waren gelegd. De Fransen antwoordden dat deze er sinds het opzeggen van de militaire
samenwerking in 1936 niet meer waren geweest. Ironside en Gort verklaarden tenslotte
akkoord te gaan met de plannen van de bezetting van de Zeeuwse eilanden. Zij zouden het
verzoek om steun door de Royal Navy nader bestuderen en een besluit over de inzet van de
R.A.F. en Britse luchtafweer aan hun regering in Londen voorleggen. In zijn schriftelijk ver-
slag aan het War Cabinet meldde Ironside echter dat hij twijfels had over de in zijn ogen
gecompliceerde operatie op Walcheren.126

Weerstand tegen het Zeelandplan 
Na terugkeer van de Britse delegatie in Londen kwam het War Cabinet nog dezelfde avond
van 9 november 1939 bijeen om de Franse plannen ten aanzien van Nederland te bespreken.
In aanvulling op zijn schriftelijk verslag van de besprekingen met de Fransen sprak Ironside
opnieuw zijn zorg uit over de operatie naar Zeeland. Hij vroeg zich af of de Franse opmars
wel op tijd zou kunnen zijn. De Duitsers hadden immers het voordeel van het initiatief. Wel
dacht de chef van de Britse Generale Staf dat de Fransen, als ze eerder in Zeeland zouden arri-
veren dan de Duitsers, moesten kunnen standhouden ondanks de te verwachten zware Duitse
bombardementen. Churchill sprak andermaal uit dat een Duitse bezetting van de Lage Landen
zeer nadelig voor het Verenigd Koninkrijk zou zijn en dat er alles aan gedaan moest worden
om dat te voorkomen. Het enige wapen dat de Britten tegen de Duitsers konden inzetten waren
zijn strategische bommenwerpers. De Minister van Luchtvaart Wood stelde dan ook weer voor
om een Duitse aanval op Nederland te beantwoorden met een grootscheepse luchtaanval op
het Ruhrgebied. De Fransen lagen hierbij echter dwars en waren tegenstander van een strate-
gisch luchtoffensief uit angst voor Duitse represailles. Churchill vond dat Frankrijk door zijn
grotere bijdrage aan de geallieerde oorlogsinspanning een zwaardere stem had dan het
Verenigd Koninkrijk: ‘we should press our views in the strongest possible manner on the
French. If, however, they refused to alter their point of view, he felt that we ought to be pre-
pared in the end to defer to their opinion. It must be remembered that we had agreed that the
French should be in command on the Western Front, and that the French army would have te
bear the brunt of the fighting.’127 De militaire adviseurs ontraadden de Britse regering de inzet
van Britse eenheden bij de Franse operatie in de Scheldemonding. Op 10 november 1939 gaf
de Joint Planning of the Comittee of Imperial Defence (het militair adviesorgaan voor de
Britse regering) zijn afwijzend commentaar op het Franse Zeelandplan aan het War Cabinet: 

‘We do not consider that the occupation of the islands of Walcheren and South Beveland could have
any effect in reducing the scale of naval or air threat to this country, consequent upon the German
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occupation of Holland. Nor would it appear that the presence of French troops in these islands would
be sufficient either to provide adequate cover to the left flank to the Belgian defence, or to afford us
the use of Antwerp. Nor is it necessary to occupy the islands to deny the use of the waterway to the
Germans.’128 

Ook de Chiefs of Staff plaatsten vraagtekens bij de Zeelandoperatie. Admiraal Pound, chef van
de Marinestaf van de marine, vroeg zich tijdens een bijeenkomst af of de Nederlanders wel
sterk genoeg waren om zelf de Vesting Holland te kunnen verdedigen. De geallieerde bezet-
ting van de Scheldemonding zou immers niet kunnen voorkomen dat de Duitsers de
Rijnmonding zouden innemen. De controle van Walcheren en Zuid-Beveland garandeerde
daarnaast ook niet een vrije doortocht over de Schelde. Luchtaanvallen en Duitse artillerie, die
in West-Brabant binnen vijftien kilometer van de rivier kon worden opgesteld, zouden de aan-
voer overzee naar Antwerpen ernstig belemmeren. De bevoorrading van de geallieerde linker-
flank zou dus grotendeels over Oostende naar Gent en Brugge moeten lopen. De Britse leger-
leiding was aan de andere kant van mening dat Franse artillerie op de zuidoever van de
Westerschelde de Duitsers het gebruik van de Vlissingse haven kon ontzeggen. Het was daar-
om volgens de Britten voldoende als de geallieerden alleen Zeeuws Vlaanderen zouden bezet-
ten. De inzet van de door de Franse gewenste Britse jachtvliegtuigen voor luchtdekking van
de operatie werd ook niet geschikt geacht. Het zou immers onmogelijk zijn om het noodzake-
lijke luchtoverwicht te garanderen. Bovendien waren de jachtvliegtuigen dringend nodig aan
het thuisfront. De Britse legerleiding verwachtte dat de Duitsers, in reactie op de geallieerde
opmars door België, op grote schaal luchtaanvallen op het Verenigd Koninkrijk zouden gaan
uitvoeren. Wel waren de Britten bereid, als zij gemist konden worden, om twee extra squa-
drons naar Frankrijk te sturen om een gedeelte van de verdediging van het Franse luchtruim
over te nemen. Hierdoor kwamen er meer Franse jachtvliegtuigen voor de Zeelandoperatie
beschikbaar. De inzet van bommenwerpers van de R.A.F. werd ook niet zinvol geacht. De
vliegtuigen zouden slechts een beperkte invloed op de opmars naar het noorden kunnen heb-
ben en de Britten vreesden dat veel bommenwerpers door de Duitse luchtafweer zouden wor-
den neergehaald. Ook de gevraagde twee groepen van moderne zware 3.7 inch luchtafweer-
geschut konden niet gemist worden omdat ze nodig waren voor de luchtverdediging van het
Verenigd Koninkrijk zelf. De Britten waren nog wel bereid de Zeelandoperatie te ondersteunen
met torpedobootjagers. De Britse Admiraliteit verwachtte in de Nederlandse kustwateren duik-
boten en zeemijnenleggers maar geen dreiging van grote Duitse oppervlakteschepen. Mochten
er wel Duitse kruisers of zelfs slagschepen worden ingezet dan moesten de lichte Britse mari-
ne eenheden zich onmiddellijk terugtrekken. Tevens werd er gesproken om twee Britse lucht-
afweerkruisers voor een beperkte tijd ter beschikking te stellen. Wat de Britse marine betrof
zouden deze kruisers alleen gedurende de uren van de ontscheping van de Franse troepen in de
Westerschelde worden ingezet. Admiraal Pound vond dat de Fransen zelf maar verder voor de
bevoorrading van de bezettingsmacht op Walcheren en Zuid-Beveland moesten zorgen. Naar
aanleiding van de negatieve militaire adviezen besloot het Britse War Cabinet het Franse
Zeelandplan te steunen als er alleen Franse troepen zouden worden ingezet. De Britten vertel-
den de Fransen dat zij de operatie niet van vitaal belang achtten omdat het geen garantie bood
voor de veiligheid van Antwerpen. Het Verenigd Koninkrijk was bereid om in beperkte mate
assistentie aan de operatie te verlenen door de inzet van schepen van de Royal Navy, maar
onder geen voorwaarde zouden Britse troepen op Zeeuwse bodem worden ingezet. Darlan, de
bevelhebber van de Franse marine, rapporteerde aan Gamelin: ‘le désir du Gouvernement bri-
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tannique qu’en accun cas des troupes anglaises ne soient envoyées dans les îles.’129

In reactie liet Gamelin de Britten weten dat hij vastbesloten was de gehele operatie door te zet-
ten. In zijn ogen was het Zeelandplan onmisbaar voor de dekking van de linkerflank van de
geallieerde strijdkrachten en de verdediging van Antwerpen. Zelfs een beperkte bevoorrading
naar Antwerpen via de scheepvaart in de Westerschelde zou het spoorwegnet ontlasten.
Bovendien was het de enige mogelijkheid om verbinding te leggen met de Nederlandse ver-
dediging in de omgeving van Bergen op Zoom. De geallieerde operatie zou alleen maar wor-
den uitgevoerd met Nederlandse instemming: ‘Cette occupation constitue couverture indis-
pensable flanc gauche forces alliées.....Elle constitue en outre seule liason possible avec [aile]
sud défense Hollandaise dans région Berg op Zoom-Rosendaal si elle ne peut être poussée
plus à l’est.’130

Ondanks de bezwaren die zij aan Gamelin uitte, was de Britse legerleiding in werkelijkheid
helemaal niet zo ontevreden over het Franse Zeelandplan. De chef-staf van de B.E.F., luite-
nant-generaal Pownall, schreef in zijn dagboek op 10 november 1939 over de operatie: ‘It is
good for the French to worry about Walcheren, whose denial tot the enemy is primarily a
British interest.’131 Ook Ironside meldde in zijn dagboek dat hij opgelucht was toen hij hoor-
de dat de Fransen de kwestie van de Duitse invasie van Nederland serieus namen en de bezet-
ting van de Zeeuwse eilanden voorbereidden.132

De uitwerking van het Zeelandplan
In opdracht van generaal Billotte, commandant van de 1e Legergroep, werkte de bevelhebber
van het Franse 7e Leger, generaal Giraud, het Zeelandplan uit. In twee instructies van 12 en
19 november 1939 gaf Giraud aan hoe de opmars van zijn leger zou moeten verlopen. Het Ie
Franse Legerkorps vormde de linkerflank van het 7e Leger. De 25e Gemotoriseerde Divisie
kreeg als opdracht ten oosten van Terneuzen naar Antwerpen door te stoten. De 21e
Infanteriedivisie zou via Vlissingen verdedigende posities op Walcheren en Zuid-Beveland
moeten innemen. Om deze opmars snel te kunnen uitvoeren zouden één compagnie parachu-
tisten worden overgebracht naar het vliegveld West-Souburg bij Vlissingen en mogelijk een
andere compagnie naar het vliegveld bij Woensdrecht. De voorhoede van het Ie Legerkorps
werd gevormd door Groupement Lestoquoi, onder andere bestaande uit de gemotoriseerde
verkenningseenheid van het Ie Legerkorps (2e Groupe Reconnaissance Corps Armée), de drie
verkenningseenheden van de divisies en genietroepen. Sous-Groupement d’Astafort (9e
Gemotoriseerde Divisie) zou in Vlissingen op Walcheren aan land worden gezet, Sous-
Groupement d’Arodes (25e Gemotoriseerde Divisie) in Borssele en Sous-Groupement
Vonderheyden (21e Infanteriedivisie) in Hansweert op Zuid-Belevand. Van hieruit moest ver-
volgens verder worden opgerukt naar vliegveld Woensdrecht, om daarmee de toegang tot
Zeeland over land open te houden. De 2e Groupe Reconnaissance Corps Armée kreeg als
opdracht met pantserwagens en motoren de Westerschelde via de tunnel bij Antwerpen te pas-
seren en door te stoten naar dit vliegveld. Wanneer Woensdrecht echter niet kon worden
bereikt dan moest het Kanaal door Zuid-Beveland als verdedigingslinie worden ingericht. De
21e Infanteriedivisie zou gedeeltelijk over zee worden aangevoerd naar de Zeeuwse eilanden.
Drie torpedobootjagers waren beschikbaar om als eerste een infanteriecompagnie naar
Walcheren over te brengen. Giraud wilde daarnaast ook een infanterieregiment en een afde-
ling artillerie over zee transporteren. Op de rechterflank van het 7e Leger moest de 9e
Gemotoriseerde Divisie van het XVIe Legerkorps naar Gent oprukken. Met het oog op lucht-
gevaar zouden de troepen zich zoveel mogelijk ’s nachts verplaatsen. Tenslotte kreeg de 60e
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Infanteriedivisie de opdracht de Noordzeekust van Oostende tot Breskens te beveiligen en zou
de 53e Infanteriedivisie in reserve achterblijven aan de Frans-Belgische grens. Giraud gaf zijn
eenheden de opdracht goed samen te werken met de Nederlanders en de Belgen. De Franse
troepen moesten zich vriendelijk maar tegelijkertijd ook krachtig en vastbesloten opstellen.133

Giraud schreef aan Billotte op 15 november 1939 dat zijn opdracht uitvoerbaar was, mits de
Duitsers niet zelf Zeeland zouden overvallen met hun parachutisten en tankeenheden.
Wanneer de Fransen sneller in Zeeland mochten arriveren dan de vijand dan moesten zij in
ieder geval rekening houden met een spoedige aanval van kleine maar sterke Duitse eenheden
met krachtige luchtondersteuning.134

Omdat de Britten weigerden de operatie tegen Zeeland van luchtsteun te voorzien, moesten de
Fransen zelf overal jachtvliegtuigen vandaan halen. Dit had onder ander tot gevolg dat er vrij-
wel geen vliegtuigen over waren voor de verdediging van het luchtruim boven Parijs. Op 23
december 1939 werd alsnog besloten de luchtlandingen bij de Zeelandoperatie niet te laten
doorgaan omdat er te weinig jachtvliegtuigen en transportvliegtuigen beschikbaar waren.
Bovendien concludeerde de Franse militaire inlichtingendienst dat de Nederlandse verdedi-
ging in Zeeland was versterkt en in staat moest worden geacht om de eerste Duitse aanval af
te slaan.135 Op 19 februari 1940 meldden de Britten dat zij ook geen luchtafweerkruisers ter
ondersteuning zouden inzetten. Onder de codenaam FA (French Army) werden wel zes Britse
torpedobootjagers aan het Franse opperbevel beschikbaar gesteld voor troepenverplaatsing en
luchtverdediging. Het betrof lichte torpedobootjagers van de V en W klasse uit de Eerste
Wereldoorlog. De schepen hadden een waterverplaatsing van 1.300 ton en werden in de win-
ter 1939-1940 omgebouwd tot luchtverdedigingsjager.136 De ervaringen die de Fransen bij de
planning van de opmars naar Zeeland opdeden, leidden er in ieder geval toe dat ze daarna wei-
nig moeite meer deden om de Britten te betrekken bij andere militaire operaties in Nederland.

Conclusie 
Het Verenigd Koninkrijk vreesde een Duitse aanval op Nederland en drong er dan ook bij de
Fransen op aan om plannen voor een hulpoperatie te ontwikkelen. Toen Gamelin zijn
Zeelandoperatie presenteerde bleken de Britten echter niet bereid om, met uitzondering van
de inzet van enkele torpedobootjagers, hieraan militaire ondersteuning te bieden. 

Het Dyleplan van 17 november 1939
Doordat Gamelin de operatie in Zeeland wilde doorzetten kwam de geallieerde opmars in
België ook weer ter discussie. Het leek immers onverantwoord dat de Franse troepen in
Zeeland in hun flank gedekt moest worden door de Scheldelinie met slechts weinig strategi-
sche diepte. Een opmars zo ver naar het noorden maakte een verdedigingslinie meer naar het
oosten van België noodzakelijk. Tijdens het overleg op het Franse hoofdkwartier op 5 novem-
ber 1939 bracht Gamelin al de mogelijkheid ter sprake om in België tot aan de Dylerivier tus-
sen Antwerpen, Namen en Dinant op te rukken. In de besprekingen werd altijd gerefereerd aan
het Dyleplan (plan D[yle]), maar in feite eindigde de Dylerivier bij Wavre. Tussen Namen en
Dinant liep de linie achter de Maasrivier. Op de conferentie tussen de geallieerde bevelheb-
bers op 9 november 1939 werd opnieuw gediscussieerd over de reikwijdte van de geallieerde
opmars in België. Gamelin sprak hierbij duidelijk zijn voorkeur uit voor de linie langs de
Dylerivier. Als voordeel noemde hij dat dit een kortere frontlijn met meer diepte zou opleve-
ren. Niet alleen bleven hierdoor de industriegebieden in Noord-Frankrijk buiten schot, maar

Het Dyleplan van 17 november 1939 153



ook kon nu een groter deel van België, waaronder Brussel, verdedigd worden. Bovendien zou-
den de geallieerde troepen vanaf de Dylerivier gemakkelijker verbinding kunnen onderhou-
den met de Belgische en Nederlandse legers en in een betere positie verkeren voor een tegen-
aanval op het Ruhrgebied. Gamelin hield de Britten voor dat de opmars van het B.E.F. tot aan
de Dylerivier slechts één extra nacht zou kosten. De Franse opperbevelhebber besloot zijn
betoog met de stelling dat Frankrijk, na het in de steek laten van Tsjechoslowakije en Polen,
niet nog meer prestige kon verliezen.137 Op 14 november 1939 besprak de Franse militaire top
het Dyleplan. Gamelin bracht onder de aandacht dat vergeleken met de Frans-Belgische grens
de frontlijn van de verdedigingslinie tussen Antwerpen, Namen en Dinant een 75 kilometer
kortere was. De opmars naar de Dyle was dan wel een defensieve manoeuvre, maar de geal-
lieerde troepen zouden deze positie ook als springplank kunnen gebruiken voor een later
offensief tegen Duitsland. Een aantal van Gamelins toehoorders, onder wie Georges, had twij-
fels over het in hun ogen te ambitieuze Dyleplan. Zij vonden dat de geallieerden niet zomaar
moesten besluiten dieper in België op te rukken, ongeacht de acties van de vijand. Een opmars
van bijna 100 kilometer vanaf de Frans-Belgische grens liep groot gevaar door de Duitse
luchtmacht te worden aangevallen. Het zou langer duren om de Dylerivier te bereiken en voor
verdediging in gereedheid te brengen dan een stelling langs de Schelderivier. De linie sloot
ook niet aan op de hoofdverdedigingslijn van de Belgen aan het Albertkanaal en in het cen-
trum van de Dylestelling bevond zich het ‘gat van Gembloux’. In de omgeving van de stad
Gembloux, tussen het einde van de Dyle en Namen, beschikte de linie over een lengte van 40
kilometer niet over een natuurlijke verdediging. Het lag voor de hand dat de Duitsers op dit
kwetsbare punt de stelling zouden proberen te doorbreken. Gamelin nam echter binnen de
Franse legerleiding een dominante positie in. Geen van de critici durfde zijn bezwaren over
het plan openlijk tegen de opperbevelhebber te uiten. Georges drong er alleen op aan dat de
geallieerde opmars in goed overleg met België zou plaats vinden en dat de Belgen de
Dylelinie al in staat van verdediging brachten.138 Naar aanleiding van het overleg verscheen
één dag later Gamelins Instruction Personnelle et Secrète No. 8. Hierin gaf hij het bevel om
het Dyleplan uit te voeren in reactie op een Duitse aanval. In de instructie werd benadrukt dat
het 7e Leger, indien mogelijk, contact moest leggen met de Nederlandse verdediging : ‘La 7e
Armée, tout en remplissant la mission qui lui incombe, en ce qui concerne les bouches de
l’Escaut, serait portée en arrière et à gauche des Belges Anvers, prête en particulier à assurer
la couverture de leur flanc gauche en les liant si possible aux Hollandais.’139

Het vraagstuk van de opmars in België werd ook door de politieke leiders van het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk besproken tijdens het Supreme War Council op 17 november 1939 in
Londen. Chamberlain gaf hierbij te kennen dat hij zeer bevreesd was voor een Duitse bezet-
ting van de Lage Landen, die van vitaal strategisch belang voor het Verenigd Koninkrijk
waren in de lucht- en zeeoorlog. De Duitse Luftwaffe zou met behulp van de Belgische en
Nederlandse vliegvelden in staat zijn haar bommenwerpers in het Engels luchtruim te laten
begeleiden door jachtvliegtuigen. Duitse luchtaanvallen zouden de haven van Londen prak-
tisch onbruikbaar maken. Aan de andere kant zouden de Duitsers nu ook veel beter in staat
zijn hun belangrijkste industriën in het Ruhrgebied te beveiligen. Vanuit de bezette Lage
Landen werden ook de geallieerde scheepvaart op de Noordzee en vitale delen van Frankrijk
ernstig bedreigd. Daladier liet in reactie weten dat de Duitse bezetting van Nederland en/of
België ook voor zijn land een groot gevaar betekende. Hij wees hierbij op de belangrijke
Franse industriegebieden in Noord-Frankrijk. De Franse Premier wees bovendien op het
morele effect van het uitblijven van een reactie van de geallieerden op een Duitse aanval op
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de Lage Landen. De neutrale staten zouden dan het idee kunnen krijgen dat Duitsland onver-
slaanbaar was: ‘Au point de vue psychologique, elle aurait également des effets sérieux sur le
moral des Allemands d´une part et des Alliés de l´autre. Quant aux neutres, ils auraient l’im-
pression que la force militaire allemande est irrésistible. Par conséquent, il faut essayer d’em-
pêcher par tous les moyens l’occupation de la Belgique par l´Allemagne.’140 De beide rege-
ringsleiders waren het snel eens en spraken hun steun uit voor het Dyleplan. Chamberlain
merkte nog op dat wat hem betreft zoveel mogelijk Belgisch grondgebied behouden moest
blijven. Het vervolg van de geallieerde conferentie werd besteed aan de Britse wens om een
strategisch luchtoffensief tegen het Ruhrgebied te beginnen in reactie op een Duitse aanval op
de Lage Landen. Volgens de Britten bevonden zich in het Ruhrgebied 60% van alle Duitse
industrie en vijf van de tien hoofdlijnen van de Duitse spoorverbindingen. De R.A.F. had met
behulp van onder andere verkenningsvluchten al de nodige voorbereidingen voor de operatie
getroffen. Het Britse voorstel behelsde dat bommenwerpers wekenlang, dag en nacht, via het
Belgische luchtruim het Ruhrgebied zouden aanvallen. Verlies aan levens bij de burgerbevol-
king was hierbij onvermijdelijk. De Fransen hadden echter grote bezwaren tegen de Britse
operatie. Daladier was van mening dat het Ruhrgebied zeer goed werd beschermd. De R.A.F.
zou wel eens 50% van de deelnemende vliegtuigen kunnen verliezen zonder dat de bombar-
dementen grote schade konden toebrengen aan de Duitse industrie. De Fransen wezen boven-
dien op het gevaar van Duitse luchtaanvallen op hun eigen kwetsbare industriegebieden. Het
initiatief in ook de luchtoorlog moest, wat de Fransen betreft, maar beter aan de Duitsers wor-
den overgelaten.141

Weerstand tegen het Dyleplan 
Ondanks het feit dat Chamberlain een uitgesproken voorstander bleek van de opmars in
België bestonden er binnen het Britse War Cabinet, onder anderen bij Minister van Oorlog
Hore-Belisha, ook twijfels over het Dyleplan. De Britten hadden echter moeite om kritisch te
zijn tegen de Fransen terwijl hun leger tien keer sterker was dan het Britse leger.142 Bovendien
was het B.E.F. onder Frans bevel geplaatst, hoewel was overeengekomen dat de Britse com-
mandanten bij hun eigen regering mochten protesteren wanneer men het niet eens was met een
opdracht van het Franse opperbevel. De Britse commandant van het IIe Legerkorps zag nu wel
de voordelen van het Dyleplan, maar had tegelijkertijd ook oog voor de risico’s. Brooke
schreef in zijn dagboek op 19 november 1939: 

‘If we can get there in time to organize ourselves properly to meet the German onrush it is without
doubt the right strategy. It is the shortest line possible through Belgium, saves half that country,
should give time for co-ordinated action between three countries provided the Belgian advance-
guard on the Albert Canal, at Liége and in the Ardennes can hold sufficient long. We must, however,
resolutely resist being drawn on to try and save all Belgium by defending the line of the Albert Canal
and Liége. By trying to save the whole of Belgium instead of half, not only we lose the whole of
Belgium but probably the war as well.’143

Binnen de Franse legerleiding bestonden zoals eerder gezegd ook weerstanden tegen het
Dyleplan. Georges vond het plan riskant en was zeer beducht voor Duitse luchtaanvallen tij-
dens de opmars. In zijn dagboek vroeg hij zich af of de geallieerden wel eerder de Dylerivier
konden bereiken dan de Duitsers en hij verwachtte een chaos als eenheden van drie verschil-
lende landen gezamenlijk een verdediging moesten inrichten.144 Een van de weinigen Franse
bevelhebbers die openlijk kritiek leverde op de opmarsplannen was de commandant van het
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1e Franse Leger, generaal Blanchard. In zijn memo van 16 november 1939 schreef hij dat naar
zijn mening de geallieerden maar liefst acht dagen nodig zouden hebben om zich goed te
installeren in de Dylestelling: 

‘Il est impossible que des moyens suffisants soient en place en Belgique avant le 8e jour, et encore
si rien n’est venu modifier un horaire dangereusement serré. D’ailleurs, à ce moment, nous aurons
pas encore d’organisation défensive. Jusqu’au jour où nous sommes arrivés, nous sommes dans l’im-
possibilité de nous battre. Il est donc absolument indispensable qu’au moment du déclenchement de
l’affaire, nous ayons la certitude absolue de ne pas rencontrer l’ennemi avant huit jours.’145

Blanchard ging nog duidelijk uit van de lage operationele snelheden uit de Eerste
Wereldoorlog. 
Gamelin, met politieke steun van in het bijzonder Daladier, liet zich in november 1939
nadrukkelijk gelden als de bepalende factor in de geallieerde operationele planning aan het
Westfront. Ondanks weerstand in zowel de Franse als de Britse legerleiding dreef hij zijn plan-
nen voor de opmars in België en de hulpoperatie aan Nederland door. Op 17 november 1939
gaf Georges zijn achtste instructie uit met daarin de operationele bevelen aan de legercom-
mandanten van de 1e Legergroep voor een opmars naar de Dylerivier.146 Eind november 1939
ebde bij de geallieerden de vrees voor een spoedig Duitse offensief weg. Volgens de Franse
militaire inlichtingendienst waren de weersomstandigheden in de winter voor de Duitsers
ongunstig voor een grootschalige aanval op West-Europa.147 Dit gaf de geallieerden meer tijd
om hun economie te mobiliseren, hun opmars België verder voor te bereiden en om plannen
voor andere operaties te ontwikkelen. Zonder dat Gamelin dit met zekerheid kon weten, was
eind 1939 het Dyleplan in essentie het juiste antwoord op de Duitse aanvalsplannen van dat
moment. Op 29 oktober 1939 had de Duitse Generale Staf besloten de hoofdaanvallen door
Zuid-Limburg en België te voeren. Wanneer de Duitse en geallieerde aanvalsplannen eind
1939 zouden zijn uitgevoerd dan had dit tot een frontale botsing van beide legers in België
geleid.

Gamelins oorlogsplan voor 1940
Gamelin rapporteerde in de winter van 1939-1940 uitgebreid over de geallieerde bondgenoot-
schappelijke oorlogvoering en over de te volgen strategie in 1940. Eind december 1939 legde
hij een concept rapportage voor aan de Britten over de operaties in het komende jaar. Gamelin
schatte in dat Duitsland op korte termijn ongeveer 155 tot 180 divisies beschikbaar zou heb-
ben. Hiervan waren er vijftien tot twintig nodig in het Oosten en 70 tot 80 voor de bezetting
van de Westwall aan de grens van Frankrijk, Nederland, België en Zwitserland. Er bleven
zodoende 70 tot 80 divisies over die Duitsland voor een offensief kon gebruiken. Volgens de
Franse opperbevelhebber was een Duitse aanval op de Lage Landen voor het verkrijgen van
bases voor de lucht- en zeeoorlog het meest waarschijnlijke scenario. Gamelin noemde hier-
bij nadrukkelijk het gevaar van een Duitse bezetting van de Vlaamse kust en de
Scheldemonding. Duitsland had een tekort aan zware artillerie en manoeuvreerruimte voor
een aanval op de Maginotlinie. De belangrijkste tegenactie die de geallieerden konden onder-
nemen was daarom de Lage Landen nog vóór de Duitsers te bezetten. Vanuit Antwerpen
waren de geallieerden in een uitstekende positie om Nederland te ondersteunen en om een
aanval op Duitsland te ondernemen. Gamelin was echter van mening dat het voor de gealli-
eerden onmogelijk was om in het voorjaar van 1940 al een beslissende aanval aan het
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Westfront te maken. De Franse en Britse strijdkrachten waren hiervoor nog te zwak. De
Duitsers hadden vooral een overmacht in de lucht, de verhouding Duitse en geallieerde bom-
menwerpers was 2,3 staat tot 1 en bij de jachtvliegtuigen was dit 1,6 staat tot 1,4. Volgens
Gamelin moesten de geallieerden wachten met een offensief tot medio 1941, wanneer de troe-
penmacht in Frankrijk met ongeveer 40 Britse divisies zou zijn versterkt. Tot die tijd moesten
de geallieerden in het defensief blijven waarbij hij er overigens van uitging dat Hitler zelf,
mede door de Duitse politieke instabiliteit, mogelijk al vóór 1941 zou aanvallen. Over het lot
van de kleine neutrale landen in West-Europa was Gamelin cynisch, hun grondgebied zou het
beslissende slagveld worden. De chef van de Britse Generale Staf, generaal Ironside, schreef
in reactie geringschattend op het stuk: ‘The French have no intention of carrying out an offen-
sive for years, if all. There is none of that fire which animated them in 1914.’148 

De visie van Gamelin week echter niet af van de standpunten van de Franse en Britse regerin-
gen. In een voordracht aan zijn staf op 31 januari 1940 gaf hij een nog pessimistischer beeld
over de geallieerde positie in het conflict. Hij merkte op dat er in 1917 aan het Westfront 165
geallieerde divisies tegenover 207 Duitse divisies stonden. Pas nadat de Amerikanen met 34
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divisies in de oorlog waren getreden was de verhouding in het voordeel van de geallieerden
gekeerd. In 1940 voorzag Gamelin geen derde partij die aan de zijde van de geallieerde zou
interveniëren. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk restte geen ander middel dan de econo-
mische oorlogvoering: 

‘A plus forte raison ne pourrions-nous vaincre que si une troisième armée venait, comme alors,
s’ajouter aux nôtres. Mais la voyons-nous à l’horizon?.....Il ne nous reste. Par conséquent, d’autre
issue que de porter la guerre ailleurs, sur le seul terrain où nous dominions l’adversaire. Son point
faible, c’est son économie, notre point fort, c’est notre maîtrise de la mer. C’est donc sur le blocus
qu’il faut concentrer notre effort. C’est donc à priver l’Allemagne de fer et de pétrole que doit ten-
dre exclusivement toute notre stratégie. Ainsi, pas d’opérations militaires en dehors de celles qui
viendront s’ordonner autour de ces deux pôles. Ce sont les seules possibles, les seules fructueuses
et, par surcroît, les moins coûteuses.’149

Talbot Imlay schrijft in Facing the Second World. Strategy, politics and economics in Britain
and France 1938-1940 dat de geallieerden gedurende de Drôle de Guerre tot het inzicht kwa-
men dat de factor tijd helemaal niet in hun voordeel speelde. Mede door de Russische grond-
stofleveranties konden de Duitsers de gevolgen van de geallieerde blokkade omzeilen. De
Duitse strijdkrachten werden door de mobilisatie van hun demografische en industriële poten-
tieel na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in vergelijking met de geallieerden juist
steeds sterker. Achteraf gezien is het inderdaad maar zeer de vraag of het Verenigd Koninkrijk
en Frankrijk de wapenwedloop op de lange termijn met Duitsland hadden kunnen winnen. Het
is in ieder geval onwaarschijnlijk dat de geallieerden medio 1941-1942 meer divisies op de
been hadden kunnen brengen dan de Duitsers. Duitsland formeerde gedurende de hele Tweede
Wereldoorlog 300 divisies. Het Verenigd Koninkrijk stelde daarentegen in de periode 1939-
1945 niet meer dan 49 divisies op, terwijl Frankrijk in potentie 150 divisies kon mobiliseren.150

Anderzijds was de Duitse oorlogsindustrie niet zo sterk als vaak verondersteld wordt.
Gedurende de Tweede wereldoorlog produceerden alleen de Britten al meer vliegtuigen dan
de Duitsers.151 Volgens Imlay leidde de bewustwording bij de geallieerden over de militaire
sterkte van Duitsland op langere termijn ertoe dat zij eind 1939 afstand namen van hun defen-
sieve strategie. Als de Fransen en de Britten op korte termijn in de aanval zouden gaan, kon
voorkomen worden dat de Duitsers nog sterker werden. Bij deze stelling kunnen echter de
nodige vraagtekens worden geplaatst. Inderdaad planden het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk gedurende de Drôle de Guerre diverse offensieve operaties. Zoals al eerder gesteld
vonden deze acties echter allemaal in de periferie plaats en waren zij gericht op de ondersteu-
ning van de economische oorlogvoering. Een directe militaire confrontatie in het centrum aan
het Westfront werd echter op geen enkel moment overwogen. Een Franse stafstudie uit het
voorjaar van 1940 concludeerde dat er voor een directe aanval op de Westwall minimaal 40
tot 50 divisies nodig waren, naast nog eens 90 divisies die andere delen van het front bezet
moesten houden. Omdat de geallieerden niet zoveel eenheden bezaten en bovendien zwakker
waren in de lucht had een aanval op Duitsland volgens de Franse Generale Staf vooralsnog
geen zin.152 Ook ten aanzien van de schending van de neutraliteit van de Lage Landen lieten
de geallieerden het initiatief over aan de Duitsers. Pas na een Duitse inval in België en
Nederland, of op uitnodiging van de Nederlandse en Belgische regering zouden de geallieer-
den naar het noorden oprukken. Doel van de opmars was dan om een zo groot mogelijk deel
van het grondgebied uit Duitse handen te houden. Gamelin schreef dan ook dat het Dyleplan
en de opmars in België nadrukkelijk een defensieve operatie was.153
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Op 26 februari 1940 verscheen het Plan de Guerre 1940 van Gamelin, waarin hij de gealli-
eerde strategie voor het komende jaar uiteenzette. Het rapport was geschreven op aandrang
van Daladier en Gamelin had er meer dan twee maanden aan gewerkt. Volgens de Franse
opperbevelhebber hadden de Duitsers een groot overwicht van 170 tot 175 divisies tegenover
136 geallieerde divisies. Ook bezat de Luftwaffe beduidend meer bommenwerpers dan de
Franse en Britse luchtmacht. Gamelin verwachtte echter dat de geallieerden hun achterstand
in bewapening op de Duitsers rond 1941 zouden hebben omgezet in een voorsprong. Wanneer
er meer vliegtuigen en zware artillerie beschikbaar zouden komen dan was een Franse aanval
op de Westwall mogelijk. Hij was het echter volledig eens met het Britse uitgangspunt dat de
geallieerden niet vóór 1941 een groot offensief moesten beginnen. De Britten hadden laten
weten zelfs nog eerder aan 1942 te denken als het moment waarop de geallieerden in de aan-
val moesten gaan. Tot die tijd zou Duitsland het initiatief hebben en moesten het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk zich beperken tot de economische blokkade en proberen de binnen-
landse onrust bij de vijand aan te wakkeren. Gamelin schreef dat een Duitse aanval op de
Maginotlinie in 1940 was uit te sluiten, maar dat de Duitsers mogelijk wel een omtrekkende
beweging door België of Zwitserland zouden maken. Hij beschouwde daarbij niet Zwitserland
maar België en het zuiden van Nederland als het meest waarschijnlijke opmarsgebied. Ook
moest rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat alleen Nederland door de Duitsers
zou worden bezet met als doel het boeken van terreinwinst voor de luchtoorlog tegen het
Verenigd Koninkrijk. De geallieerden waren volgens Gamelin voorbereid op een Duitse inval
in de Lage Landen, mogelijk al in het voorjaar van 1940, en zijn troepen stonden gereed om
in de tegenaanval te gaan: ‘Les Alliés pourraient passer à la contre-offensive car l’ennemi
s’offrirait à eux en terrain libre.’154 

Gamelin sprak dus al over een geallieerde tegenaanval. Het is opvallend om te constateren dat
ondanks het feit dat de geallieerden in de loop van de winter van 1939-1940 de Duitse krijgs-
macht als steeds sterker inschatten, tegelijkertijd ook hun optimisme en zelfvertrouwen groei-
den. Gamelin schreef onder andere op 7 januari 1940 aan Daladier dat hij dacht dat de Duitsers
binnen enkele maanden wel gedwongen waren om een beslissing te forceren uit de patstelling
van het Westfront door middel van een inval in Nederland en België en mogelijk ook in
Scandinavië. De Franse opperbevelhebber zag niet op tegen de strijd maar liet weten dat als
de Duitsers zouden aanvallen hij ze zou verpletteren. Bij een ander gelegenheid in februari
1940 verklaarde Gamelin dat hij de Duitsers één miljard francs wilde geven als ze hem het
plezier zouden doen om daadwerkelijk aan te vallen.155 Het optimisme van de Fransen is
mogelijk te verklaren uit het feit dat de Eerste Wereldoorlog had geleerd dat een aanvaller een
groot overwicht moest hebben op de verdediger wilde een offensief kans van slagen hebben.
Vanuit deze militaire ervaring redenerend was het inderdaad twijfelachtig of de Duitse over-
macht op de geallieerden hiervoor toereikend was. Wanneer Duitsland de Lage Landen zou
aanvallen dan werden de Britse en Franse strijdkrachten bovendien met meer dan 30
Belgische en Nederlandse divisies versterkt. Ook de Britse legerleiding had er medio april
1940 meer vertrouwen in dat de Dylelinie kon worden bereikt dan enkele maanden eerder.
Generaal Pownall schreef op 1 april 1940 in zijn dagboek: ‘Hitler’s prospects of a rapid break-
through in Belgium are surely much smaller than they were. We ought to give him a proper
knock if he tries on it.’156 Ook Churchill merkte eind januari 1940 op dat Hitler zijn beste kans
op een succesvol offensief al had laten verlopen.157
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Conclusie 
Gamelin wist gedaan te krijgen dat het Dyleplan werd aangenomen ondanks de weerstand die
tegen deze operatie bestond binnen zowel de Franse als de Britse legerleiding. In de winter-
maanden van 1939-1940 groeide in het geallieerde kamp het optimisme over de kansen om
een Duits offensief in West-Europa te keren.

De Bredamanoeuvre van 12 maart 1940 
Gamelin was nog niet tevreden over de geallieerde operatieplannen ten aanzien van de Lage
Landen en gebruikte de adempauze in de winter van 1939-1940 om deze verder te ontwikke-
len. In het bijzonder vond hij de hulpoperatie aan Nederland nog veel te beperkt van opzet.
Een opmars naar Zeeland bood geen enkele garantie dat de Nederlandse krijgsmacht gehol-
pen kon worden bij zijn strijd tegen de Duitse invasiemacht. Tijdens een militair overleg tus-
sen Franse en Britse bevelhebbers op 12 november 1939 had een vertegenwoordiger van de
Britse Generale Staf als eerste de mogelijkheid geopperd om tot Breda op te rukken. Hoewel
in de omgeving van deze stad nog geen stelling was voorbereid zou het volgens hem voor de
geallieerden gemakkelijker zijn om vanuit deze positie aansluiting te zoeken bij de
Nederlandse verdediging.158 Gamelin had wel oren naar dit idee. In zijn instructie van 15
november 1939 gaf hij als opdracht dat het 7e Leger bij zijn opmars naar het noorden contact
moest proberen te maken met het Nederlandse leger. In de operationele instructie van Georges
twee dagen later stond echter alleen vermeld dat het 7e Leger de operatie in Zeeland moest
uitvoeren en verder ten westen van Antwerpen in reserve moest blijven. De afdeling operatiën
van de Franse Generale Staf maakte op 15 november 1939 al een eerste studie over een
opmars naar Breda. Voor het standhouden in een linie langs het riviertje de Mark bij Breda
waren minimaal drie Franse divisies nodig. Een andere voorwaarde was dat tenminste twee
Nederlandse divisies voldoende tegenstand zouden bieden in Noord-Brabant zodat de Fransen
tijd genoeg hadden om Breda te bereiken. Tenslotte was het volgens de rapportage noodzake-
lijk dat de Belgen een stelling zouden inrichten achter het Kanaal van Turnhout om de linie
aan de Mark te laten aansluiten bij de Belgische verdediging aan het Albertkanaal.159

De hulpoperatie aan Nederland wordt uitgebreid 
Op 23 november 1939 voerde Gamelin overleg met de belangrijkste bevelhebbers van de 1e
Legergroep, onderwie Billotte, Giraud en Blachard. Georges, die de plaatsvervanger was van
Gamelin en de commandant van het Noordoostfront, ontbrak bij deze bijeenkomst. Gamelin
gaf Billotte opdracht een studie te maken naar de mogelijkheid van een opmars van het 7e
Leger over Antwerpen naar Breda. Belangrijk was dat Franse troepen contact moesten kun-
nen maken met de Vesting Holland. Ook kreeg Billotte het bevel een onderzoek te verrichten
naar de haalbaarheid om geallieerde eenheden helemaal naar het Albertkanaal te laten opruk-
ken.160 

Billotte presenteerde zijn studie op 30 november 1939 aan zijn directe superieur Georges. De
bevelhebber van de 1e Legergroep beschouwde de opmars naar Breda als een moeilijk uit-
voerbare operatie. De Franse eenheden moesten meer dan 200 kilometer afleggen, terwijl de
afstand van Breda tot de Duitse grens slechts half zo ver was. Om het gat tussen de Vesting
Holland en Antwerpen te dichten waren volgens Billotte vijf tot zes Franse divisies nodig, die
tussen drie en twaalf dagen nodig zouden hebben om Nederland te bereiken. Bovendien was
goede samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische Generale Staven essentieel voor de
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opbouw van een serieuze verdediging in Noord-Brabant.161 Billottes rapport bevestigde
Georges weerzin tegen het plan. Hij had weinig vertrouwen in de hulpoperatie aan Nederland.
De Nederlandse krijgsmacht had immers in zijn ogen weinig gevechtswaarde. Bovendien
bestond er geen enkel militair contact tussen de Belgen en de Nederlanders. Georges commen-
taar was niet mis te verstaan. Hij vond de operatie te riskant: ‘C’est le type de l’aventure. Si
l’ennemi masque la Belgique, il peut manoeuvrer ailleurs. Donc ne pas engager nos disponi-
bilités dans cette affaire. Ecarter le rêve.’162 

Op verzoek van Billotte rapporteerde ook Giraud op 3 december 1939 over de opmars van zijn
leger naar Breda. De operatie moest volgens Giraud tot doel hebben om hulp aan Nederland
te bieden en een gezamenlijke oorlogvoering met de Belgen en de Nederlanders mogelijk te
maken. Het 7e Leger moest voorkomen dat de Duitsers de Schelde- en de Maasmonding zou-
den innemen en dat de verbinding tussen Antwerpen en Dordrecht verbroken zou worden. De
haven van Antwerpen was hierbij cruciaal voor de bevoorrading van de geallieerde legers en
voor de instandhouding van de verbinding met Nederland. De Franse troepen moesten ten
minste proberen de lijn Geertruidenberg-Rijkevorsel te bezetten. Beter zou echter zijn als het
7e Leger de lijn Turnhout-Den Bosch, dat nog twintig kilometer oostelijker lag, kon innemen.
Om stand te houden aan dit front van ongeveer 40 kilometer waren twee legerkorpsen van vijf
divisies nodig. Twee cavaleriedivisies moesten de opmars beveiligen. Dit konden volgens
Giraud ook Belgische of Nederlandse divisies zijn. Om tijdig vanuit Frankrijk in de omgeving
van Breda te komen, moest één van de legerkorpsen bestaan uit één gemechaniseerde (DLM)
en twee gemotoriseerde divisies. Vooral de inzet van de DLM was noodzakelijk omdat de
Belgen en de Nederlanders in de regio zelf niet beschikten over tanks. Giraud concludeerde
dat het lastig zou zijn om een gezamenlijke verdediging te organiseren met eenheden uit drie
verschillende landen. Goede communicatie met de Belgen en de Nederlanders was dan ook
een dringende voorwaarde. Hij verwachtte dat, ondanks de vertragende gevechten van de twee
cavaleriedivisies, de Duitse tanks in twee dagen in Breda konden zijn, hun gemotoriseerde
eenheden in vier dagen en de Duitse infanterie te voet in vijf of zes dagen. Het zou voor de
Fransen een zeer moeilijke zaak worden om het op snelheid van de Duitsers te winnen.
Verplaatsing van het hele 7e Leger naar de omgeving van Breda zou zeker drie tot zeven
dagen in beslag nemen. Giraud was van mening dat de opmars naar Breda alleen een kans van
slagen zou hebben als er met Nederland en België vooraf overeenstemming werd bereikt over
de operatie en dat er vanaf de eerste dag van de opmars een goede samenwerking tussen de
drie landen bestond. Tenslotte wees de commandant van het 7e Leger op het lastige vraagstuk
van de bevoorrading van zijn strijdmacht. Alleen de haven van Antwerpen was erop toegerust
om deze taak uit te kunnen voeren. Probleem was echter dat deze haven al waarschijnlijk
overbezet zou zijn ten behoeve van de bevoorrading van andere geallieerde eenheden en dat
het gebruik van Antwerpen afhankelijk was van een vrije doorgang door de Westerschelde.
Alternatieven in Nederland, zoals de havens van Vlissingen, Bergen op Zoom of Willemstad
waren om verschillende redenen minder geschikt om als hoofdaanvoerlijn voor het 7e Leger
te dienen. Feitelijk rapporteerde Giraud dat zijn leger niet in staat was om op eigen kracht de
hulpoperatie naar Breda uit te voeren en dat het noodzakelijk was om hierdoor voorbereidin-
gen te treffen met Nederland en België.163

Weerstand van Georges 
Georges had door de studies van Billotte en Giraud voldoende munitie om zich openlijk tegen
het Bredaplan te keren. Op 5 december 1939 schreef hij aan Gamelin dat de geallieerden voor-
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zichtig moesten opereren en dat hij daarom tegen plannen van de moeilijke opmars naar Breda
was. Georges wees erop dat de Lage Landen misschien toch niet het beslissende oorlogsthea-
ter waren, maar dat het een afleidingsmanoeuvre zou kunnen zijn voor een Duitse aanval in
het centrum van de geallieerde verdediging tussen Maas en Moezel. De inzet van het 7e Leger
zou in dat geval wel eens als reserve elders aan het front nodig kunnen zijn.164 De Franse
bevelhebber van het Noordoostfront wees daarom ook iedere opmars verder dan de Dylerivier
naar het Albertkanaal of naar het noorden richting de Vesting Holland af. Half februari 1940
schreef hij dat de geallieerden zich niet in het avontuur moesten storten: ‘Nous sommes assig-
nés un premier champ de bataille sur lequel nous avons toutes chances d’arriver les premiers
et nous installer au moins sommairement. C’est d’ailleurs le plan qui a été admis. Il faut le
suivre et non pas se lancer dans l’aventure.’165 Georges stelde voor het 7e Leger uit het plan
terug te trekken en als strategische reserve te gebruiken voor het Noordoostfront. Voor de
geallieerde operaties in Nederland zou volgens hem alleen een enkel legerkorps moeten wor-
den ingezet. 
Gamelin wilde echter niets van dit advies weten en vond de geallieerde plannen ten aanzien
van Nederland zo belangrijk dat hij er een heel leger aan wilde besteden. Op 3 december 1939
had hij geschreven dat bij een Duitse aanval verbinding moest worden gemaakt met de
Nederlandse strijdkrachten door de landroute Antwerpen-Roosendaal-Dordrecht open te hou-
den. Op de derde dag van het Duitse offensief moesten Franse gemotoriseerde eenheden tot
minimaal Breda zijn opgerukt. Gamelin erkende wel dat de medewerking van de Nederlanders
van groot belang was. Niet alleen moesten de Fransen weten wat de opstelling van hun troe-
pen was, de Nederlanders zouden ook een linie bij Breda, langs het riviertje de Mark en aan-
sluitend op Oosterhout en Geertruidenberg, in staat van verdediging moeten brengen.166 De
Franse legerleiding onderhield op dat moment vrijwel geen contact met de Nederlandse
Generale Staf. Gamelin werd echter op zijn wenken bediend. Op 5 december 1939 ontving het
Franse hoofdkwartier een geheim bericht van majoor Mascureau, militair attaché in Den
Haag, dat het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken te kennen gaf hulp van de geal-
lieerden te wensen. De Nederlanders wilden geen overleg of militaire besprekingen voeren,
maar bleken wel bereid hun verdedigingsplan voor te leggen en aan te geven welke militaire
hulp zij nodig achtten. De Nederlandse legerleiding wilde Noord-Brabant verdedigen met
behulp van de Peel-Raamstelling, die zou moeten aansluiten op de Belgische linies. De
Nederlanders vroegen om Britse troepen ter ondersteuning van de Nederlandse militairen in
Zeeland, en Franse eenheden om de linie achter de Zuid-Willemsvaart te bezetten.167 Mede
door dit bericht voelde Gamelin zich gesterkt om verdere voorbereidingen te treffen voor de
hulpoperatie aan Nederland. Eind januari 1940 speelde hij met het idee om naast het sturen
van drie divisies naar Breda, troepen voor een tweede linie tussen Roosendaal-Willemstad-
Antwerpen beschikbaar te stellen. De Franse opperbevelhebber overwoog verder om het
B.E.F., inmiddels versterkt met een derde legerkorps, een stuk naar de linkerflank op te schui-
ven en een deel van de taken van het 7e Leger te laten vervullen. Het 7e Leger hoefde dan een
minder breed front te bezetten en had nu meer eenheden vrij voor de inzet in Nederland.168 

Instruction Personnelle et Secrète No 10 en 11
Op 27 februari 1940 liet Gamelin zijn Instruction Personnelle et Secrète No 10 verschijnen.
Hij gaf hierin de opdracht tot Tilburg op te rukken op voorwaarde dat geallieerde troepen in
het zuiden het Albertkanaal konden bereiken: ‘tandis que notre 7e Armée, progressant jusqu'à
la région Tilburg, rendrait moins délicate la position des troupes ainsi engagées entre canal
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Albert et Meuse.’169 Twee weken later, op 12 maart 1940, verruimde Gamelin in zijn
Instruction Personnelle et Secrète No 11 de opdracht van de hulpoperatie aan Nederland. Het
7e Leger zou niet pas bij een geallieerde opmars naar het Albertkanaal, maar al bij de uitvoe-
ring van het Dyleplan naar Breda of bij voorkeur naar Tilburg moeten oprukken. De Franse
eenheden zouden dan een betere positie hebben bereikt om zowel de Nederlandse troepen ten
zuiden van de rivieren, alsmede de Belgische troepen ten noorden van het Albertkanaal te
ondersteunen: 

‘C’est ne pas seulement dans l’hypothèse où nous nous porterions sur le canal Albert, mais dans l’hy-
pothèse de la Dyle que nous aurions intérêt à voir la 7e Armée, déboucher au nord d'Anvers en vue
d'assurer la sécurité de l’Escaut inférieur et la liaison entre les Belges et les Hollandais. Nous auri-
ons avantage à recueillir les forces belges qui se replieraient  par le nord du canal Albert er les for-
ces hollandaises qui se replieraient par le sud de la Meuse et à couvrir nos communications avec
Hollande. Il serait à cet égard intéressant d’atteindre soit le front Bréda-Saint-Léonard, soit mieux
encore le front Tilbourg-Turnhout.’170

Het is onduidelijk of Gamelin zich op dat moment wel realiseerde dat er vrijwel geen
Nederlandse of Belgische troepen tussen het Albertkanaal in België en de grote rivieren in
Nederland aanwezig waren die het 7e Leger konden ondersteunen. Mogelijk vond hij het
belangrijker om in ieder geval enige vorm van verbinding te maken met de Nederlandse ver-
dediging. Naar aanleiding van de laatste aanwijzing van Gamelin liet Georges op 20 maart zijn
negende instructie aan de 1e Legergroep verschijnen met daarin de operationele opdracht voor
de opmars naar de Dylerivier en naar Breda. In de Franse militaire top bleef de weerstand
tegen de plannen echter aanhouden. Op 19 maart 1940 schreef Giraud een nieuwe brief aan
Billotte over de in zijn ogen problematische opmars naar Nederland. De Duitse strijdkrachten
hoefden maar 100 kilometer af te leggen vanaf hun grens naar Tilburg, waarbij zij uit zeven
routes konden kiezen. Het 7e Leger moest daarentegen 250 kilometer oprukken over maxi-
maal drie of vier verschillende wegen. De Duitsers zouden het initiatief nemen en daardoor
enkele uren voorsprong krijgen. Giraud vond het twijfelachtig of de Franse voorhoede,
bestaande uit de 1e DLM en de 9e en 25e Gemotoriseerde Divisies, sneller ter plaatse zou zijn
dan de Duitsers. Het plan was om de 1e DLM over Turnhout naar Tilburg te voeren en de 9e
en 25e Gemotoriseerde Divisies via Antwerpen naar Breda te laten oprukken. De commandant
van het 7e Leger ging ervan uit dat zijn eerste troepen op de ochtend van de derde dag in
Tilburg konden zijn en twee dagen later in Breda. Zijn zware tankeenheden zouden via het
spoor naar Mechelen in België op de vierde dag aan de Belgisch-Nederlandse grens kunnen
staan. De eenheden te voet van het tweede echelon werden pas na tien dagen op hun aange-
wezen plaats verwacht. In de visie van Giraud was de opmars naar Breda alleen mogelijk
indien er een militair akkoord tussen België en Nederland zou bestaan en als het Belgische
leger zou standhouden aan het Albertkanaal.171

Laatste weerstand overwonnen 
Op 29 maart 1940 schreef Giraud nogmaals zijn visie over het Bredaplan aan Billotte. In het
voor de Fransen gunstigste geval konden de Duitsers, indien de Nederlanders alle bruggen
over de Maas zouden hebben vernietigd, vanaf dag drie of vier in Breda zijn. Vanaf de vijfde
dag konden twee Duitse gemotoriseerde of tankdivisies een aanval op de lijn Tilburg-
Turnhout uitvoeren. Giraud verwachtte dat de Duitsers op de zesde dag nog eens drie divisies
extra ter plaatse zouden hebben en vanaf dag zeven of acht in totaal zelfs tien divisies. Het
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was dan ook voor het 7e Leger van het grootste belang zo snel mogelijk naar het noorden op
te rukken: ‘Nous devons donc mener notre parade avec le maximum de vitesse, sans marquer
aucun temps d’arrêt.’172 Hierbij liepen zijn troepen vooral bij de oversteek van de Schelderivier
en het Albertkanaal groot gevaar voor Duitse luchtaanvallen. Giraud wilde dan ook dat aan
zijn leger extra luchtafweergeschut beschikbaar zou worden gesteld. Hij stelde verder dat niet
alleen de opmars heel moeilijk zou worden, maar ook de instandhouding van de lange com-
municatielijnen over een afstand van 250 kilometer tussen Frankrijk en Breda. Een goede
samenwerking met de Nederlanders en de Belgen was hierbij onmisbaar. Het was voor de
bevoorrading van het 7e Leger van groot belang dat de Belgen standhielden aan het
Albertkanaal. Wanneer de Duitsers deze stelling zouden innemen dan kwamen alle verbindin-
gen van zijn leger over Antwerpen of over zee te lopen. Giraud vreesde dat zijn troepen dan
het risico liepen te worden ingesloten en in de Noordzee te worden gedreven: ‘Les Belges tie-
nent le Canal Albert, est c’est sur le front que la bataille des Alliés doit être organisée, faute
de quoi le VIIº ARMEE court le risque d’être coupée de ses bases et rejetée à la mer.’173 Onder
deze omstandigheden achtte Giraud het raadzamer als de 1e Legergroep zich zou beperken tot
het Dyleplan en eventueel het 7e Leger tot de operatie in Zeeland: ‘Si ces conditions n’étai-
ent pas remplies, il vaudrait mieux jouer la manoeuvre “DYLE” complété, s’il y a lieu, par
l’occupation des Iles de la Zélande, que de risquer un échec au Nord-Est d’ANVERS.’174

Gesterkt in zijn opvattingen door de brief van Giraud van 29 maart 1940 deed Georges op 14
april 1940 een laatste poging om de Bredamanoeuvre te wijzigen. In een memorandum aan
Gamelin zette hij nogmaals alle bezwaren tegen de operatie uiteen. Georges schreef dat ook
Billotte en Giraud de opmars naar Breda een uiterst riskante onderneming vonden. Hij wees
op het Duitse luchtoverwicht, de lange verbindingen, de moeilijke passage langs Antwerpen
en op het feit dat er in Noord-Brabant geen natuurlijke verdedigingsmogelijkheden te vinden
waren. Recente berichten wezen er volgens Georges bovendien op dat de Nederlandse troe-
pen zich grotendeels zouden terugtrekken uit Noord-Brabant. Gezien deze omstandigheden
was het daarom niet te rechtvaardigen om het gehele 7e Leger in te zetten voor de hulpopera-
tie aan Nederland. Georges stelde daarom voor om alleen een enkel legerkorps met twee divi-
sies te gebruiken voor het Bredaplan. Het 7e Leger kon dan als strategische reserve achter de
hand worden gehouden en ook op andere fronten, zoals Noorwegen, worden ingezet.175 

Gamelin was niet blij met de aanmerkingen van zijn plaatsvervanger op de hulpoperatie aan
Nederland. Binnen een dag schreef hij een uitgebreid antwoord aan Georges. Hierin berichtte
hij dat het onmogelijk was om Nederland in de steek te laten: ‘Il me paraît impossible pour
nous d’abandonner systématiquement la Hollande à l’Allemagne. Nous devons faire effort
pour donner, tout au moins, la main aux Hollandais et tâcher d’avoir avec eux une communi-
cation terrestre.’176 De relatie tussen Georges en Gamelin kwam mede door hun verschillende
operationele visies begin 1940 steeds meer onder druk te staan. Enerzijds had Georges het
gevoel dat hij een beleid moest uitvoeren waar hij niet achter stond, anderzijds was Gamelin
de aanmerkingen van Georges op zijn militaire strategie beu. Door het aantreden van Reynaud
als Franse Premier, ten kostte van zijn beschermheer Daladier op 23 maart 1940, voelde
Gamelin zich in zijn positie als opperbevelhebber bedreigd. Begin 1940 ontdeed hij Georges
als bevelhebber van het Noordoostfront grotendeels van zijn staf. Een nieuw hoofdkwartier
voor de landstrijdkrachten werd onder bevel van generaal Doumenec opgezet. Georges moest
zich na deze reorganisatie meer bezig houden met operaties dan met strategie. Op 15 april
1940 nam Gamelin tevens het besluit dat hij bij een geallieerde opmars in België niet langer
bepaalde bevoegdheden, zoals het onderhouden van de contacten met het Belgische hoofd-
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kwartier, zou overdragen aan Georges. Bovendien wilde hij nu ook de communicatie met het
Nederlanders in eigen hand houden. Gamelin liet in zijn brief aan Georges weten dat hij het
volledige vertrouwen in Giraud had bij de uitvoering van de hulpoperatie aan Nederland en
dat de bevelhebber van het 7e Leger vrijheid van handelen kreeg: ‘Je vous fais confiance ainsi
qu’au général Giraud pour réaliser aux mieux des circonstances cette manoeuvre.’177

De Franse opperbevelhebber vond het echter ook nog nodig om nogmaals steun te zoeken bij
zijn politieke superieuren. Op dezelfde dag dat Gamelin Georges een vinnig antwoord schreef,
stuurde hij een brief aan de Minister van Defensie Daladier. Ook hierin zette hij het belang
van de hulpoperatie aan Nederland uiteen. Gamelin toonde zich ervan bewust te zijn dat het
Verenigd Koninkrijk en België grote belangen hadden bij de positie van Nederland: ‘La con-
quête de la Hollande continuerait l'investissement maritime et aérien de la Grand-Bretagne.
Atteignant les bouches de l’Escaut, dans une région où les Belges n’ont aucun système de
défense, les Allemands tourneraient non seulement la position <canal Albert-Meuse>, mais
encore celle qui s’appuie sur Anvers, Louvain, Namur.’178 Gamelin signaleerde in zijn brief
aan Daladier het risico dat Nederland, in analogie met Denemarken op 9 april 1940, geen
weerstand zou bieden bij een Duitse aanval. Hij vond dat de geallieerden dan in hun recht
stonden om alle mogelijke represaillemaatregelen tegen Nederland te nemen: ‘Si la Hollande
venait à accorder à l’Allemagne des bases navales et aériennes, cet acte serait contraire à la
neutralité et donnerait aux Alliés le droit de prendre toutes mesures de représailles qu’il juge-
raient utiles.’179 Ook schreef Gamelin over de problematische situatie die zou ontstaan wan-
neer België zou besluiten neutraal te blijven bij een Duitse aanval op alleen Nederland. In zijn
brief aan Daladier gaf Gamelin te kennen dat hij veel meer dan zijn militaire ondergeschikten
oog had voor de strategische belangen van Nederland in het gehele West-Europese krachten-
veld. Waar Georges en Giraud schreven over de praktische operationele problemen, zoals de
lange opmars, de moeilijke bevoorrading en de Duitse tegenstand, stelde hij het vraagstuk van
de Nederlandse en Belgische neutraliteit aan de orde. 
Daladier reageerde met instemming op het stuk van Gamelin en gaf hem de opdracht om een
oproep aan de Belgen te doen over de noodzaak zich aan geallieerde zijde te scharen ingeval
van een Duitse aanval op Nederland.180 Feitelijk was de interne strijd in de Franse legerleiding
over de hulpoperatie aan Nederland nu definitief beslecht. Georges maakte na de reactie van
Gamelin op 16 april 1940 een aanpassing van zijn negende instructie van 20 maart 1940. Op
afzonderlijk bevel van Gamelin zou de hulpoperatie aan Nederland worden uitgevoerd. De 1e
DLM zou minstens naar Breda, of beter nog naar Tilburg moeten oprukken. De troepen van
het 7e Leger moesten contact maken met de Nederlandse verdediging en terugtrekkende
Belgische en Nederlandse strijdkrachten ten zuiden van de Maas opvangen: 
‘Si l’ordre de pénétrer en Hollande est donné: 
a) Pousser une couverture sur l’Escaut maritime, prête, s’il y a lieu, à renforcer la défense hol-
landaise dans les îles;
b) Déboucher de la position d’Anvers, au nord du canal Albert, de manière à recueillir les for-
ces belgo-hollandaises qui se replieraient au sud de la Meuse, est à couvrir nos communicati-
ons avec la Hollande.’181 Als er geen bevel tot de opmars in Nederland zou worden gegeven
dan zou het 7e Leger worden ingezet ter versterking van de Belgische linie bij Antwerpen en
het Kanaal bij Turnhout.

De uitwerking van de Bredamanoeuvre 
Om zijn opdracht te kunnen uitvoeren werd het leger van Giraud versterkt. Eind maart 1940
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kreeg het 7e Leger de 1e Gemechaniseerde Divisie (DLM) toegewezen. Dit was een van de
best getrainde en uitgeruste divisies van het Franse leger. De 1e DLM beschikte onder andere
over 220 tanks, waaronder de moderne Somua S-35, en 40 pantservoertuigen.182 Ook de 9e en
25e Gemotoriseerde Divisies (DIM) waren elk uitgerust met twintig lichte tanks en twaalf
pantserwagens. Het 7e Leger had ook nog twee onafhankelijke tankbataljons met elk 45
Renault R-35 tanks. Naast de 1e DLM en de 9e en 25e DIM maakte ook de 21e
Infanteriedivisie deel uit van de reguliere eenheden van het Franse leger. De andere drie infan-
teriedivisies van het 7e Leger waren reserve eenheden van een mindere kwaliteit. Zo behoor-
de de 4e Infanteriedivisie tot de eerste lijn reserve (A) en de 60e en 68e Infanteriedivisies tot
de tweede lijn reserve (B). Bij een inspectie eind december 1939 maakten de eenheden van
het 7e Leger een goede indruk, maar werden ook grote tekorten in de uitrusting van moderne
wapensystemen geconstateerd. Zo hadden de 9e DIM en de 60e en 68e Infanteriedivisies vrij-
wel geen enkel luchtafweergeschut. Bij de 4e en 60e Infanteriedivisies was een groot tekort
aan antitankgeschut.183

Giraud gaf zijn eenheden in maart en april 1940 de opmarsbevelen voor de uitvoering van de
Bredamanoeuvre zodra Duitsland Nederland zou binnenvallen. Van het Ie Legerkorps moes-
ten de 25e DIM en de 1e DLM zo snel mogelijk naar respectievelijk Breda en Tilburg opruk-
ken. Nadat het Franse plan om parachutisten bij Vlissingen in te zetten was afgeblazen, speel-
de Giraud met het idee om twee parachutistencompagnieën als voorhoede van zijn leger bij
Breda en Tilburg te laten landen. Dit plan kon echter wegens gebrek aan transportvliegtuigen
geen doorgang vinden.184 Het XVIe Legerkorps kreeg als opdracht met de 9e DIM en de 21e
Infanteriedivisie naar Turnhout door te stoten. Giraud beschouwde de opmars naar Turnhout
als een cruciaal onderdeel van het operatieplan van zijn leger. Het zou betekenen dat de ver-
bindingen met de eenheden van het 7e Leger in Noord-Brabant niet alleen via een smalle
doorgang bij Antwerpen onderhouden hoefden te worden. Via Turnhout kon bovendien de
Belgische verdediging aan het Albertkanaal aangesloten worden op de linie bij Breda of bij
Tilburg. De 68e Infanteriedivisie werd naar Walcheren gestuurd en de 60e Infanteriedivisie
naar Zuid-Beveland. Pas op 2 mei 1940 werd besloten om onder dekking van de Royal Navy
het 224e Infanterieregiment en een afdeling artillerie van de 68e Infanteriedivisie vanuit
Duinkerken over zee naar Vlissingen te vervoeren. De 4e Infanteriedivisie zou in de plannen
voorlopig als reserve van het leger achter de hand worden gehouden.   
Om tijd te winnen en de belasting op het rijdende materieel te beperken wilde Giraud de
opmars van zijn gemotoriseerde voorhoede deels over het spoor laten plaatsvinden. De
Fransen waren hierbij natuurlijk wel afhankelijk van de medewerking van de Nederlanders en
de Belgen. De bevelhebber van het 7e Leger maakte zich zorgen over het gevaar van Duitse
luchtaanvallen. Daarom moest het 25e DIM het grootste deel van zijn verplaatsing gedurende
de nacht en onder dekking van een speciaal samengestelde luchtafweereenheid maken.185

Giraud was daarnaast ongelukkig met het voorbehoud dat de hulpoperatie aan Nederland pas
na een speciaal bevel van start zou mogen gaan. Hij vond het wenselijk om in één keer naar
Nederland door te stoten in plaats van de opmars in fases te maken. Wanneer zijn eenheden
pas na het bereiken van de Dylerivier alsnog de opdracht zouden krijgen om verder naar het
noorden op te rukken, dan zou het ongeveer één of twee dagen langer duren voordat Tilburg
en Breda bereikt zouden kunnen worden. Naast het verlies in tijd wees Giraud er ook op dat
het voor het moreel van zijn troepen niet goed zou zijn om pas in tweede instantie de
Bredamanoeuvre uit te voeren. Nadeel van deze wens was dat Gamelin bij de start van het
Duitse offensief op West-Europa weinig bedenktijd had en heel snel moest beslissen wat het
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doel van de opmars van het 7e Leger moest zijn. Het was buitengewoon lastig dat Giraud en
zijn troepen rekening dienden te houden met niet minder dan vier verschillende operaties; het
Scheldeplan, het Dyleplan, de Zeelandoperatie en de Bredamanoeuvre.186 

De Britten waren niet betrokken bij de opmars naar Breda en ook niet bij wille of bij machte
om het plan aan te passen. Luitenant-generaal Brooke was waarschijnlijk niet op de hoogte
van de bedenkingen die de bevelhebber van het 7e Leger had geuit tegen de hulpoperatie aan
Nederland toen hij Giraud als een Don Quixote beschreef die: ‘would have ridden galantly at
any windmill regardless of consequences.’187 Pownall noemde Giraud een ‘beau sabreur.’188

Conclusie 
In de loop der maanden werden de plannen van Gamelin steeds gewaagder en avontuurlijker.
De Franse opperbevelhebber drukte de hulpoperatie aan Nederland door ondanks de weer-
stand van zijn ondergeschikten. Binnen de Franse legertop was niet alleen Georges maar ook
generaal Vuillemin, de bevelhebber van de Franse luchtmacht, tegenstander van het plan.
Gamelin genoot echter de steun van Daladier en ook Darlan, bevelhebber van de Franse mari-
ne. Hij was dan ook bereid om ten behoeve van de hulp aan Nederland het hele 7e Leger, dat
oorspronkelijk bestemd was geweest als strategische reserve, in de waagschaal te stellen.
Feitelijk verbond Gamelin hiermee zijn prestige aan de Bredamanoeuvre.

De geallieerde verwachtingen ten aanzien van de Duitse aanval 
Tot aan 10 mei 1940 werden de Duitse militaire vorderingen nauwlettend in de gaten gehou-
den door de Britse en Franse militaire inlichtingendiensten. Naast het feit dat de geallieerden
trachtten een beeld te krijgen over de precieze Duitse sterkte werd er ook veelvuldig gespecu-
leerd over de mogelijke aanvalsplannen van de tegenstander. 

Geallieerde inschatting van de sterkte van de Duitse strijdkrachten 
Opvallend was dat de geallieerden over het algemeen de sterktecijfers van de Duitse krijgs-
macht overschatten, waarbij de aantallen in de rapportages van het Deuxième Bureau veelal
20% hoger lagen dan bij de Britse militaire inlichtingendienst.189 Ten aanzien van de samen-
stelling van de Luftwaffe verklaarde de Franse Minister van Luchtvaart Guy la Chambre op 23
augustus 1939 dat Duitland 4.000 gevechtsvliegtuigen paraat had, 5.000 in reserve en 3.000
trainingstoestellen. Generaal Vuillemin schreef in een rapport uit april 1940 aan de Franse
regering dat Duitsland over 14.000 vliegtuigen beschikte. In werkelijkheid bezat de Luftwaffe
in mei 1940 ongeveer 5.500 vliegtuigen, waarvan er 4.000 direct inzetbaar waren. Ook het
aantal Duitse tanks werd veel te hoog geschat. De Franse militaire inlichtingendienst bericht-
te dat Duitsland in september 1939 over 3.500 tanks beschikte, die zwakker gepantserd waren
dan de geallieerde tanks. Het rapport meldde dat de Duitse tanks meer geschikt waren voor
verkenningsdoeleinden of voor aanvalsoperaties tegen krijgsmachten met minder afweer
tegen tanks, zoals Nederland en België. Op 27 februari 1940 gaf het Deuxième Bureau een
aantal op van 5.360 Duitse en in mei 1940 werd al een getal van 7.500 tanks gerapporteerd,
waaronder zware tanks van meer dan 20 ton. De Britten gingen ervan uit dat Duitsland bij de
start van het offensief op West-Europa de beschikking had over 5.800 tanks. In werkelijkheid
bezat het Duitse leger op 10 mei 1940 niet meer dan 2.500 tanks, waarvan de zwaarste PzKpfw
IV negentien ton woog.190

Ook wat betreft het aantal divisies dat de Duitsers in het veld konden brengen meldden de
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geallieerde militaire inlichtingendiensten te hoge aantallen. Bij het uitbreken van de oorlog
begin september 1939 schatte het Deuxième Bureau dat Duitsland minimaal 135 divisies
bezat. Volgens de Franse inlichtingendienst was het waarschijnlijker dat het aantal echter op
140-150 lag, waarvan minimaal 90 geschikt waren voor offensieve operaties.191 Eind oktober
1939 voorspelde Gamelin in een brief aan Ironside dat het Duitse leger in het voorjaar van
1940 160 divisies zou tellen, waarvan 130 aan het Westfront.192 De Franse opperbevelhebber
berichtte in januari 1940 aan Daladier dat er 136 Duitse divisies waren waargenomen maar dat
dit aantal snel tot 200 zou oplopen. In april 1940 sprak Gamelin al over 205 Duitse divisies,
waarvan er 190 gevechtsklaar zouden zijn. Hij gaf hiermee hogere aantallen op dan zijn eigen
militaire inlichtingendienst, die in maart 1940 het aantal Duitse divisies op 150-160 schatte en
in april 1940 op 190, waarvan er 110-120 gereed zouden zijn voor een aanvalsoorlog. Volgens
de Franse premier Reynaud zouden de Duitsers aan het einde van 1940 maar liefst 248 divi-
sies gevechtsklaar kunnen hebben. Het Franse hoofdkwartier ging er van uit dat Duitsland,
gezien de beschikbare mankracht, in totaal zelfs tussen de 250 en 300 divisies zou kunnen
mobiliseren.193 De Britten schatten begin mei 1940 het aantal Duitse divisies op 189, waarvan
109 tot 124 divisies aan het Westfront waren gestationeerd en 9 tot 23 divisies in centraal
Duitsland in reserve lagen.194 Op 10 mei 1940 telden de Duitse strijdkrachten in werkelijkheid
157 divisies, waarvan er 136 aan het Westfront waren gelegerd. Gedurende de hele Tweede
Wereldoorlog zouden de Duitsers in totaal 300 divisies formeren. Ook andere militaire waar-
nemers slaagden er niet in om het juiste aantal Duitse divisies te achterhalen. De Amerikaanse
assistent van de militair attaché in Berlijn, kapitein Lovell, rapporteerde op 29 april 1940 een
aantal van 193 Duitse divisies. Op 13 mei 1940 berichtte hij echter dat het Duitse leger uit
maar liefst 240 divisies bestond, waaronder twaalf pantser-en acht SS-divisies. In werkelijk-
heid waren er in mei 1940 slechts tien Duitse pantser- en vier SS-divisies.195

De geallieerde inschatting van het Duitse aanvalsplan 
In zijn boek Strange Victory beweert Ernest May dat de geallieerden in vrijwel alle opzichten
militair superieur waren aan de Duitsers. De nederlaag in mei-juni 1940 moet volgens hem
dan ook worden verklaard door het falen van de geallieerde militaire inlichtingendiensten die
er niet in slaagden het juiste Duitse aanvalsplan te achterhalen.196 Terwijl de Franse en Britse
legers naar het noorden oprukten, sloegen de Duitse pantsereenheden toe via het centrum. De
onverwachte Duitse opmars door de Ardennen en hun doorbraak over de Maas bij Sedan
kwam als een complete verrassing voor het geallieerde opperbevel. Na de oorlog hebben veel
Franse militaire inlichtingenofficieren geschreven dat zij de aanval door de Ardennen juist
hadden voorspeld. Ontegenzeggelijk is er diverse malen gerapporteerd over de mogelijkheid
van een Duitse opmars door het centrum. Gamelin zelf dacht in september 1939 aan een vij-
andelijke aanval door de Ardennen. In de meeste geallieerde militaire analyses werd dit gebied
echter als ongeschikt beschouwd voor de gemechaniseerde oorlogvoering. Gamelin noemde
de rivier de Maas het beste antitank obstakel in Europa.197 De Britse militaire publicist Liddell
Hart schreef in 1939: ‘Much of the Ardennes is akin to the contours of Salisbury Plain [een
groot militair oefenterrein in Zuid-Engeland], though more heavily wooded, but the rivers cut
much deeper furrows, and in many points where the roads cross them a handful of machine-
guns might hold up an army corps. It is clear that the scheme of defence is planned to make
the most of these numerous possible Thermopylae.’198 Het Deuxième Bureau had de speciale
opdracht de stationering en de bewegingen van de Duitse pantserdivisies te volgen. De
Fransen wisten dat deze eenheden de aanvalsspitsen van het Duitse offensief zouden vormen.
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Volgens de waarnemingen van de Franse militaire inlichtingendienst lagen de meeste Duitse
pantserdivisies tegenover Nederland en België tussen de Moezel en de Rijn tot aan de Wezel.
Het Deuxième Bureau schatte eind april het aantal Duitse divisies tegenover Nederland veel
te hoog in. Boven de Rijn zouden er vijf divisies zijn gelegerd en ten zuiden van deze rivier
maar liefst 32 infanteriedivisies en diverse pantsereenheden. Het grote aantal hier gestatio-
neerde vijandelijke troepen duidde volgens de Fransen dat de Duitsers een aanval op de Lage
Landen planden. Het Duitse 6e Leger, dat ten zuiden van de Rijn tegenover de Nederlandse
grens lag, beschikte in werkelijkheid echter over maar dertien infanterie- en twee pantserdivi-
sies.199 Dat de Duitsers na 24 februari 1940 hun troepen reorganiseerden volgens de nieuwe
versie van Fall Gelb, waarbij niet langer hun legergroep in het noorden maar hun legergroep
in het centrum de hoofdaanval zou plegen, werd feitelijk niet goed waargenomen door de geal-
lieerde militaire inlichtingendiensten. Het Deuxième Bureau kreeg wel bepaalde aanwijzingen
over een nieuw Duitse aanvalsplan maar deze verschaften voor de Fransen niet het overtui-
gende bewijs voor een aanval door het centrum.
De geallieerde militaire inlichtingendiensten werden immers ook tussen september 1939 en
mei 1940 bedolven onder informatie over diverse varianten van mogelijke Duitse aanvals-
plannen. Alleen al in de eerste twee weken van februari 1940 ontvingen de Fransen meer dan
30 serieuze waarschuwingen over een aanstaand Duits offensief.200 Sommige van deze inlich-
tingen waren uitermate wild en onrealistisch, zoals berichten over een Duitse inval in
Zwitserland of een rechtstreekse invasie van het Verenigd Koninkrijk. Veel van de verkregen
informatie wees echter in de richting van een Duits offensief via België en Nederland. Niet
alleen de militairen maar ook de politici gingen uit van een aanval door de Lage Landen. Zo
was ook de Franse Premier Reynaud ervan overtuigd dat de Duitsers via Belgisch grondge-
bied zouden aanvallen. Hij noemde het de ‘historische route’ van waaruit Frankrijk in het ver-
leden meermalen was aangevallen. Reynaud verwees onder andere naar de invallen van de
Franken in de 4e eeuw, het leger van Otto IV in 1214, de Spanjaarden in 1636, de Britten en
Pruisen in 1815 en de Duitsers in 1914. Daladier verklaarde in december 1939 aan Bullitt dat
hij er zeker van was dat het Duitse offensief in het voorjaar door België en Nederland zou
gaan.201 Ook de Britten gingen uit van een Duitse aanval door de Lage Landen. De Britse mili-
taire inlichtingendienst waarschuwde in maart en april 1940 enkele malen dat Nederland en
België het meest waarschijnlijke doelwit van een Duitse aanval zouden zijn, mogelijk al op
korte termijn.202 De Britse en Franse legerleiding verwachtten dus in 1940 een soortgelijke
Duitse aanval als in 1914; een omtrekkende beweging van een sterke rechtervleugel door de
Lage Landen.203 Op deze aanname was het gehele geallieerde operatieplan, waarbij zijn sterk-
ste en mobiele eenheden naar het noorden zouden oprukken, gebaseerd. Het Dyleplan, de
Zeelandoperatie en de Bredamanoeuvre waren echter in mei 1940 geen effectieve tegenmaat-
regelen op het Duitse aanvalsplan maar bleken juist contraproductief te zijn. Door naar het
noorden op te rukken, marcheerden de geallieerde troepen in de val.

De Geallieerde inlichtingendiensten over een Duitse aanval op Nederland 
De Franse legerleiding onderzocht nadrukkelijk de diverse Duitse mogelijkheden voor een
aanval op Nederland. Een studie uit begin maart 1940 beschreef dat de Lage Landen een aan-
trekkelijk doelwit voor de Duitse legers vormden. De Duitse inval zou zijn gericht op het ver-
overen van Nederlands grondgebied, in het bijzonder de Scheldemonding om als basis te die-
nen voor de lucht- en zeeoorlog tegen het Verenigd Koninkrijk. Nederland en België waren
vooral kwetsbaar in het gebied tussen de grote Nederlandse rivieren en het Albertkanaal. De
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Belgische en Nederlandse verdedigingen waren immers niet op elkaar afgestemd. De zwakke
Nederlandse krijgsmacht zou alleen in staat zijn tot vertragingsgevechten. Volgens het rapport
zou Duitsland de aanval door twee legers, bestaande uit zeven of acht legerkorpsen met onge-
veer 30 divisies, waaronder pantser- en gemotoriseerde divisies laten uitvoeren. Het ene leger
zou in de richting van Noord-Brabant doorstoten met zes divisies en twee tot drie divisies in
reserve. Het andere leger, bestaande uit tien tot twaalf divisies en twee tot drie divisies in
reserve, zou via Limburg de Belgische linie aan het Albertkanaal aanvallen. Wanneer de
Belgen en Nederlanders geen weerstand zouden bieden dan kon de Duitse aanval in 36 tot 48
uur slagen. Wanneer er wel sprake was van verzet, door bijvoorbeeld de bruggen tijdig op te
blazen om de opmars te vertragen, dan verwachtten de Fransen dat de Duitse troepen op zijn
minst vijf tot zes dagen nodig zouden hebben om het gebied tussen de Nederlandse rivieren
en het Belgische Albertkanaal te bezetten.204

Een andere Franse stafstudie uit begin april 1940 onderzocht een Duitse aanval op alleen
Nederland. Ook nu zou het doel van de Duitse inval zijn om bases te veroveren voor de
Luftwaffe en Kriegsmarine ten behoeve van de oorlog tegen het Verenigd Koninkrijk. De
Duitsers zouden volgens het rapport in deze variant hun aanval beperken tot de bezetting van
de Vesting Holland en de noordelijke en oostelijke provincies. Het gebied ten zuiden van de
rivieren was vooral interessant voor een toekomstige aanval op België. De verovering van de
noordelijke provincies was betrekkelijk eenvoudig en de IJssellinie vormde geen groot obsta-
kel. De aanval op Noord-Holland tot aan de Stelling Amsterdam en de Waddeneilanden moest
vanuit Stavoren gebeuren. In kleine boten, mogelijk ondersteund door parachutisten, zouden
Duitse troepen vanuit Friesland het IJsselmeer en de Waddenzee oversteken. De Duitse aan-
val op de Vesting Holland liep langs de Grebbeberg, die door inundaties en verdedigingswer-
ken lastig te bedwingen was. De Duitsers zouden mogelijk een Nederlandse capitulatie
afdwingen door massale luchtaanvallen. Het rapport concludeerde dat de noordelijke provin-
cies in drie tot vier dagen bezet konden zijn en Noord-Holland en Texel in vier tot vijf dagen.
De gehele operatie zou Duitsland betrekkelijk weinig moeite kostten en kon, als alles meezat,
in een week tijd worden voltooid. In reactie op de Duitse inval van Nederland moesten de
geallieerden Zeeland bezetten, haveninstallaties in Noord-Holland vernietigen, mijnen leggen
in het IJsselmeer en luchtaanvallen uitvoeren. Het zou voor de geallieerden heel moeilijk zijn
om de Duitse verovering van de Vesting Holland te voorkomen, maar door de Duitse aanval
kwamen de geallieerden in de positie om Nederland ten zuiden van de rivieren te bezetten en
op te marcheren tot het Albertkanaal.205

Ook de Britse militaire inlichtingendienst schreef eind april 1940 een rapport ten behoeve van
het War Cabinet over zijn verwachtingen van een Duitse aanval op Nederland. Volgens deze
studie was het doel van de Duitsers de verovering van de Nederlandse vliegvelden ten behoe-
ve van de luchtoorlog tegen het Verenigd Koninkrijk. Bovendien won de Duitse luchtverdedi-
ging voor de Ruhr aan diepte en konden de Duitse duikboten dichter bij het Verenigd
Koninkrijk gaan opereren. Tenslotte kregen de Duitsers belangrijke strategische voorraden,
waaronder goud, olie, wol en katoen in handen. Omdat de belangrijkste delen van Nederland
in het westen lagen, zou Duitsland de volledige bezetting van het land nastreven. De houding
van de Belgische regering was onzeker, maar volgens het rapport waren er aanwijzingen dat
de Belgen onder druk van de geallieerden waarschijnlijk Franse troepen de doorgang over hun
grondgebied naar Nederland zouden verlenen. De Britse militaire inlichtingendienst conclu-
deerde dat het Nederlandse leger de laatste maanden was verbeterd en dat het, ondanks twij-
fel in het verleden, zich zou verzetten tegen een Duitse aanval. De gevechtskracht van de
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Nederlandse krijgsmacht was echter zeker niet meer dan ‘second-class’ en zijn kleine lucht-
macht was grotendeels verouderd. De Nederlanders hadden hun plannen niet met de Belgen
afgestemd en hun Grebbelinie en Peel-Raamstelling waren daarom kwetsbaar omdat het in het
zuiden niet aansloot op de Belgische verdediging. Volgens het rapport zouden de
Nederlanders hun eenheden vanuit het zuiden terugtrekken naar de Vesting Holland en ook
Zeeland werd waarschijnlijk nauwelijks verdedigd. De Duitse aanvalsmacht zou uit tien tot
zestien divisies bestaan, waaronder drie pantser- en twee gemotoriseerde divisies, met nog
eens tien infanteriedivisies in reserve. De Duitse aanvallen ten noorden en ten zuiden van de
rivieren zouden volgens de Britse militaire inlichtingendienst ondersteund worden door para-
chutisten. Een maritieme operatie, bijvoorbeeld een risvolle landing op de Waddeneilanden of
op Walcheren was minder waarschijnlijk. De verwachte makkelijke opmars over land maakte
bovendien een landing overbodig. Het rapport gaf geen schatting over het aantal dagen dat de
Nederlandse strijdkrachten stand konden houden. Dit zou immers mede afhankelijk zijn van
de geallieerde hulpoperatie vanuit België.206

Zowel de Franse als de Britse militaire inlichtingendienst hadden een realistische kijk op een
mogelijke Duitse aanval op Nederland. De geallieerden concludeerden dat door de zwakte van
de Nederlandse strijdkrachten de Duitsers waarschijnlijk binnen enkele dagen grote delen van
Nederland zouden hebben veroverd. 

Conclusie
Gevoed door de vele rapportages van de militaire inlichtingendiensten verwachtten de Britse
en Franse regeringen geen frontale Duitse aanval op de Maginotlinie. De geallieerden gingen
er van uit dat het Duitse offensief in het noorden zou plaatsvinden via een omtrekkende bewe-
ging van meer dan 100 divisies via België en Nederland. Alle geallieerde tegenmaatregelen
waren hierop afgestemd. Met de derde mogelijkheid, een Duitse aanval via Zuid-België en
Luxemburg door het centrum, werd geen rekening gehouden. Voor de geallieerden was het
dus niet zozeer de grote vraag waar maar meer wanneer de Duitse aanval zou komen. De geal-
lieerde operationele plannen ten aanzien van West-Europa werden, met uitzondering van de
Bredamanoeuvre, al in november 1939 vastgesteld. Daarna werd alle aandacht en energie
gestoken in de ontwikkeling van de aanvalsplannen in de periferie. Het geallieerde
Scheldeplan en het Dyleplan boden een juist antwoord op de Duitse aanvalsplannen uit
november 1939. Fall Gelb werd echter verder ontwikkeld tot de definitieve versie van 24
februari 1940, waarbij het zwaartepunt niet langer in het noorden lag maar in het centrum.
Vanaf begin 1940 ontvingen de geallieerden veel informatie over een ophanden zijnd Duits
offensief. De verbeterde weersomstandigheden vanaf medio april maakten de kans dat
Duitsland tot de aanval zou overgaan ook groter. Ironside verwachtte vanaf april 1940 een
Duitse inval in België en Nederland. Georges schreef in zijn dagboek op 20 april 1940 dat een
eventuele aanval steeds waarschijnlijker werd.207 Op 4 mei 1940 zei Gamelin tijdens een over-
leg met de bevelhebbers van de krijgsmachtdelen dat een grote slag op het punt stond te begin-
nen die in het noordoosten gewonnen zou moeten worden.208 De grote verrassing op 10 mei
1940 voor de geallieerden was dus niet het moment maar de uitvoering van het Duitse aan-
valsplan.

Het Belgische vraagstuk
Ten aanzien van de hulpoperatie aan Nederland bestond er voor de geallieerden een groot
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dilemma. Iedere vorm van effectieve militaire ondersteuning aan Nederland kon alleen via
Belgisch grondgebied plaatsvinden. Sinds 1936, toen België zijn militaire bondgenootschap
met Frankrijk eenzijdig opzegde, voerde het land echter een politiek van neutraliteit.
Gedurende de Drôle de Guerre voerden het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk daarom grote
pressie uit op de Belgische regering om haar neutraliteit op te geven. De geallieerden wilden
feitelijk dat de Britse en Franse troepen toegang tot Belgisch grondgebied zouden krijgen nog
vóór een Duitse inval. Op zijn minst wensten het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de
Belgische toezegging dat het land ook na een Duitse aanval op alleen Nederland de zijde van
de geallieerden zou kiezen.

België in september 1939
Kort vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gaven de Belgen op 28 augustus 1939
te kennen dat het de hulp van Frankrijk zou inroepen indien Duitsland hun land zou aanval-
len.209 Nadat de Belgische strijdkrachten waren gemobiliseerd was in eerste instantie de ver-
dediging naar alle kanten gericht. Op 21 september 1939 gaf Koning Leopold III echter het
bevel dat het zwaartepunt van de defensie op het Oosten moest worden geconcentreerd. De
Belgen maakten in het geheel geen geheim van de nieuwe opstelling van hun troepen. Leopold
III gaf op 30 oktober 1939 de opdracht aan zijn militaire adviseur generaal-majoor Van
Overstraeten om Rabe von Pappenheim uitleg te geven over de Belgische troepenopstelling.
De Duitse militair attaché werd hierbij te kennen gegeven dat de Belgische defensiemaatrege-
len een reactie waren op het feit dat er een grote Duitse troepenmacht aan de Belgisch-Duitse
grens werd opgebouwd. Leopold III wilde hiermee de Duitsers bewust maken van de
Belgische wil tot verzet tegen een dreigende Duitse invasie.210 

De Belgische strijdkrachten konden zich qua uitrusting en gevechtskracht niet meten met de
moderne legers van de grote Europese landen. In vergelijking tot andere kleine Europese sta-
ten bezat België echter een omvangrijk leger. De Belgische regering had in de jaren dertig
grote inspanningen gepleegd ten behoeve van de strijdkrachten. Het defensiebudget steeg van
11.4% van de rijksbegroting in 1934 naar 24% in 1939. Toen België bij het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog mobiliseerde, kon het 22 divisies met 700.000 man op de been brengen.
De 1e tot en met de 6e Infanteriedivisies waren reguliere eenheden. De ander twaalf infante-
riedivisies waren reserve eenheden. Daarnaast waren er twee Belgische cavaleriedivisies en
twee divisies Ardense Jagers. Het Belgische leger bestond uit 8% van de totale bevolking en
uit 46% van alle mannen tussen de 20 en de 40 jaar. De mobilisatie van deze omvangrijke
strijdmacht kostte 22 tot 25 miljoen Belgische franks per dag. Het leger van België was in
1939-1940 vier keer zo groot als in 1914 en had bijna het dubbele van de omvang van de
Nederlandse krijgsmacht. De hoofdverdedigingslinie van België vormde de driehoek
Antwerpen, Luik en Namen, langs het Albertkanaal en de Maasrivier.211

Lastig voor de Belgische besluitvaardigheid was dat er de facto sprake was van twee beslis-
singsorganen (‘les deux politiques’) op het gebied van het buitenlands en defensiebeleid.
Naast het kabinet had ook het staatshoofd Leopold III bevoegdheden in zijn hoedanigheid van
opperbevelhebber van de strijdkrachten. De Belgische Koning had zijn eigen adviseurs en hij
vond dat hij vanuit zijn functie op militair en diplomatiek terrein een eigen verantwoordelijk-
heid had. Leopold III trad dan ook zeer eigengereid en eigenmachtig op, veelal zonder over-
leg met zijn ministers. Het kwam de coördinatie van het beleid ook niet ten goede dat de
Belgische Koning veelal ontbrak in de vergaderingen van de Ministerraad ondanks het feit dat
hij hiervan voorzitter en raadgever was.212 De moeizame verhouding tussen Leopold III en de
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Belgische ministers zou na de Duitse invasie uiteindelijk tot een uitbarsting komen toen hij op
28 mei 1940 zonder enig overleg met de Ministerraad het besluit nam te capituleren.
Gedurende de Drôle de Guerre was er echter tussen de Koning en ministers overeenstemming
over het feit dat men er alles aan moest doen om buiten de oorlog te blijven. De leden van de
Belgische regering maakte zich weinig illusies over de internationale situatie. Zij namen de
Duitse oorlogsdreiging zeer serieus en men was zich ervan bewust dat de logische aanvalsrou-
te naar Frankrijk via België liep. De Belgen beseften ook dat zij zelf niet sterk genoeg waren
om zich tegen een Duitse inval te verdedigen en dat men dus afhankelijk was van Franse hulp.
Zij realiseerden zich echter dat wanneer de Belgische legerleiding de hiervoor noodzakelijke
militaire afspraken met de geallieerden zou maken, dit voor de Duitsers aanleiding zou zijn
om het land aan te vallen. Vasthouden aan de neutraliteitspolitiek bood de enige kans, hoe
klein ook, om buiten de oorlog te blijven en te voorkomen dat België het slagveld werd van
de Europese grote mogendheden. Tussen Leopold III en zijn ministers was wel weer verdeeld-
heid over de mate waarin België, voorafgaande aan een Duitse inval, met de geallieerden zou
moeten samenwerken. De Belgische Premier Pierlot en zijn minister van Buitenlandse Zaken
Spaak waren voorstander van het onderhouden van voorzichtige militaire contacten met het
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, terwijl Leopold III en in het bijzonder zijn secretaris
Capelle wilden vasthouden aan een strikte neutraliteitspolitiek. De discussie in de regering
spitste zich onder andere toe op de vraag of België zijn neutraliteit zou opgeven bij een Duitse
aanval op alleen Nederland en of de geallieerden van dit standpunt in kennis gesteld moesten
worden.213

De geallieerden hadden echter weinig begrip voor het feit dat België niet met hen wilde
samenwerken tegen Duitsland. Eind september 1939 zei Gamelin dat de beste vrienden van
de Duitsers de Russen en de Belgen waren.214 De Belgische opstelling werd onder andere ter
sprake gebracht door Chamberlain op het Supreme War Council van 22 september 1939. Hij
zei dat Belgen stafbesprekingen afwezen omdat zij niet geloofden in een Duitse inval op korte
termijn. Militair overleg met de geallieerden zou in de ogen van de Belgen juist een Duitse
aanval uitlokken.215 De Britse Premier vond de Belgische opstelling niet echt bevredigend en
de geallieerden gingen steeds meer druk op de Belgen uitoefenen om ze tot een meer coöpe-
ratieve houding te bewegen. Op 23 september werd de Belgische regering via de officiële
diplomatieke kanalen benaderd. De Britse ambassadeur Clive liet weten dat zijn land gehei-
me stafbesprekingen met de Belgen wilde. Hij stelde zijn verzoek op scherp door de Belgische
Minister van Buitenlandse Zaken Spaak een dilemma voor te leggen. Zonder enige voorberei-
dende besprekingen was het zeer moeilijk voor de geallieerden om België te helpen als het
land slachtoffer van Duitse agressie zou worden. Het Verenigd Koninkrijk voelde zich dan in
ieder geval niet verplicht om de Belgen bij te staan. Spaak antwoordde dat stafbesprekingen
een Duitse aanval konden provoceren, zelfs als deze in het geheim zouden plaatsvinden. De
Duitsers bezaten immers een omvangrijk spionagenetwerk in zijn land. Bovendien stelde
Spaak dat zijn land geen Duitse aanval verwachtte.216 Achter de schermen probeerde de
Minister van Buitenlandse Zaken zijn regering en zijn Koning ertoe te bewegen militaire con-
tacten op het niveau van de militaire attachés toe te staan. Leopold III hield echter voet bij stuk
en op 27 september 1939 zei hij tegen Spaak dat zolang Duitsland bijvoorbeeld Nederland niet
aanviel, er geen bewijs was van woordbreuk van Duitse zijde. Tegen zijn militaire adviseur
Van Overstraeten vertelde de Belgische Koning: ‘Les suggestions militaires brittanniques sont
enfantines.’217 Op 5 oktober 1939 verklaarde Spaak in lijn met de Koning in de Ministerraad
dat stafbesprekingen met de geallieerden ongewenst waren om de Duitsers niet voor het hoofd
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te stoten. Dezelfde dag schreef Leopold III aan de Britse Koning George over het verzoek van
het Verenigd Koninkrijk aan België: ‘when a country has proclaimed his neutrality before the
whole world, it would be lacking the most elementary sense of loyalty in concerning with one
side against the other, even if doing so in the greatest secrecy.’218

Ook van Franse zijde werd er op weinig zachtzinnige wijze pressie op de Belgen uitgeoefend.
Half oktober liet de Franse Minister van Financiën Reynaud aan een contactpersoon van de
Belgische Koning Leopold III weten dat de geallieerden België wel moesten binnenvallen
indien Duitsland Nederland zou aanvallen. Reynaud raadde de Belgen aan om mee te werken
anders stonden de oorlogskansen van de geallieerden op het spel.219 Ook de Franse Premier
Daladier had weinig compassie voor de Belgische neutrale opstelling. Op 27 september 1939
zei hij tegen De Villelume dat hij vreesde voor verraad doordat Leopold III de Duitsers een
vrije doorgang door zijn land zou verlenen. Aan een Belgische senator vertelde hij dat de
Britse Minister van Oorlog had gezegd dat als de Belgen geen stafcontacten wilden, de R.A.F.
hun steden zou bombarderen bij een Duitse invasie.220

Het novemberalarm 
Het aanvakelijke optimisme van de Belgen over het feit dat hun land niet op korte termijn in
de oorlog zou worden betrokken verdween al snel in oktober 1939. De Belgische militaire
inlichtingendienst constateerde dat op grote schaal Duitse troepen vanuit het Oosten naar het
Westfront werden verplaatst. Op 3 oktober 1939 vertelde een Belgische generaal aan de
Amerikaanse militair attaché Brown dat de Belgische Generale Staf er vanuit ging dat
Duitsland snel tot een offensief zou overgaan. De Duitse aanval zou niet plaatsvinden tegen
de Maginotlinie maar door Nederland en waarschijnlijk ook België. De mogelijkheid van een
Duitse bezetting van Nederland gaf aanleiding tot diplomatiek overleg tussen België met het
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Belgische Minister van Binnenlandse Zaken Devèze
meldde op 9 oktober 1939 aan de Britse militair attaché dat een Duitse inval van Nederland
zijn land niet onverschillig zou laten. Hij verklaarde ook geen voorstander te zijn van militai-
re contacten tussen zijn land met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.221 In een gesprek met
de Franse ambassadeur Bargeton op 26 oktober 1939 beklaagde Spaak zich over het feit dat
de Nederlandse regering van mening was dat de Belgen niet neutraal genoeg waren. Zijn eigen
opvatting was dat een Duitse verovering van Nederland België in een onhoudbare positie zou
brengen. Het was echter onduidelijk wat België kon doen. Nederland voerde een strikte neu-
traliteitspolitiek en wenste geen militair contact met andere landen. Spaak vroeg op persoon-
lijke titel aan Bargeton wat de houding van de geallieerden zou zijn bij een Duitse inval van
Nederland en welke militaire gevolgen dit voor België had.222 Bargeton bracht op 30 oktober
1939 de reactie van Daladier over aan Spaak. Die luidde dat aggressie tegen Nederland door
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk als een casus belli zou worden beschouwd: ‘les gouver-
nements français et anglais ont convenu entre eux, aux mois de février dernier, qu’ils consi-
déraient que toute attaque des Pays-Bas par l’Allemagne créerait un casus belli.’223 De Franse
ambassadeur vertelde verder dat als België neutraal bleef dat zou worden gerespecteerd. De
Franse voorkeur ging er echter naar uit dat de Belgen Nederland wilden helpen. Militair over-
leg en voorbereiding waren in dat geval nodig. Daladier meldde tenslotte dat volgens generaal
Gamelin Duitsland, door zijn troepenconcentratie aan de grens, op ieder moment in staat was
tot de aanval over te gaan op zowel België als Nederland. 
Begin november 1939 werd er in België en Nederland gevreesd voor een Duitse inval halver-
wege de maand. Dit zogenaamde novemberalarm was de reden voor de eerste echte toenade-
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ring tussen de Belgen en de geallieerden. Op 3 november 1939 vroeg Spaak aan Bargeton of
Frankrijk wilde dat België bij een Duitse aanval op Nederland neutraal bleef of dat het de
geallieerden om hulp zou moeten vragen. De Belgen wilden wel weten waar zij aan toe waren.
Effectieve hulp was in hun ogen een Franse opmars naar hun hoofdverdedigingslinie aan het
Albertkanaal binnen twee tot vier dagen. De Belgische militair attaché in Parijs kolonel
Delvoie informeerde dan ook bij Gamelin welke militaire ondersteuning zijn land kon ver-
wachten. De Franse opperbevelhebber maakte op 9 november 1939 duidelijk dat het de grote
wens van de geallieerden was om samen te werken met België maar dat hiervoor grondige stu-
die en overleg nodig was. Gamelin meldde ook dat de geallieerden hun rechtervleugel naar
Namen en hun linkervleugel naar Antwerpen en Zeeland wilden laten oprukken. Een opmars
naar het Albertkanaal vonden de Fransen echter te ver. De Franse Generale Staf vreesde
Duitse luchtaanvallen en gingen ervan uit dat de Duitsers de stelling eerder zouden bereiken
dan de geallieerden.224 Door de Belgische reactie op het novemberalarm groeide de hoop bij
de Fransen dat de Belgen ook hun hulp zouden inroepen na een Duitse inval op alleen
Nederland. De Secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Champetier de
Ribes meldde op 9 november 1939 aan de Amerikaanse ambassadeur in Parijs Bullitt dat de
Fransen nog geen zekerheid hadden verkregen over de houding van de Belgische regering
maar dat hij verwachtte dat zij op het laatste moment de geallieerden om ondersteuning zou-
den vragen.225 De Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel was hier echter
minder van overtuigd. Begin november schatte de Amerikaanse militair attaché Brown dat de
kans bestond dat de Belgische regering neutraal wilde blijven bij een Duitse aanval op
Nederland. De Duitse bezetting van Nederland was weliswaar in strijd met de Belgische
belangen en vormde een risico voor zijn verdediging, maar het ontbrak volledig aan iedere
vorm van stafbesprekingen tussen beide landen. De Amerikaanse ambassadeur Davies rappor-
teerde daarentegen op 7 november 1939 dat het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken
tegenstander was van het opgeven van de neutraliteitspolitiek maar dat in invloedrijke militai-
re kringen de opvatting heerste dat België uit strategische overwegingen wel moest reageren
op een Duitse aanval op Nederland. Hij verwees hierbij naar de verdediging van Antwerpen.226

De Britten ontvingen evenwel bemoedigende signalen uit Brussel. In de avond van 8 novem-
ber 1939 benaderde de Britse ambassadeur Clive Minister Spaak met de vraag wat België ging
doen als alleen Nederland zou worden aangevallen. Spaak stelde meteen de wedervraag of de
geallieerden bereid waren om voldoende troepen te sturen om Nederland te verdedigen. Clive
antwoordde dat een geallieerde hulpoperatie niet zonder instemming van de Belgen kon
gebeuren. Hij vroeg zich echter af of België geallieerde troepen doorgang over zijn grondge-
bied zou verlenen. Spaak antwoordde dat hij dacht dat zijn regering hiermee zou instemmen.
Clive liet weten dat hij een officiële reactie wilde. Twee dagen later vertelde Spaak aan de
Britse ambassadeur dat hij persoonlijk al lange tijd voorstander was van militair overleg tus-
sen de Belgische en geallieerde Generale Staven, maar dat de Belgische militairen hierop
tegen waren.227

Het novemberalarm was desondanks aanleiding tot de eerste voorzichtige militaire contacten
tussen de Belgen, de Fransen en de Britten. Het mogelijke Belgische verzoek om militaire bij-
stand en het inmiddels door de geallieerden aangenomen Dyleplan maakten het noodzakelijk
om tot goede afspraken te komen tussen de drie landen. Ook Koning Leopold III stemde vanaf
november 1939 in om contacten over samenwerking op het niveau van de militaire attachés
te gaan onderhouden.228 De Britse oud-admiraal Keyes, held uit de Eerste Wereldoorlog en een
goede vriend van Leopold III, reisde vanaf half oktober 1939 regelmatig naar het Belgische
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hof voor het voeren van overleg met de Belgische Koning. De Fransen stuurden in november
1939 kolonel Hautcœur naar Brussel. Officieel was zijn taak de Franse militair attaché gene-
raal Laurent bij te staan, maar in feite moest hij als liaison tussen Gamelin en Van Overstraeten
gaan fungeren. De Franse opperbevelhebber deed ook diverse voorstellen en suggesties die
door de Belgische militair attaché in Parijs, kolonel Delvoie, aan het Belgische hoofdkwartier
werden overgebracht. Door deze contacten nam bij de geallieerden het optimisme toe dat de
Belgen uiteindelijk hun zijde zouden kiezen. Champetier de Ribes vertelde Bullitt op 27
november 1939 dat hij er nu zeker van was dat België samen met Frankrijk Nederland te hulp
zou komen bij een Duitse aanval. De Amerikaanse ambassadeur in Brussel Davies was hier-
van echter niet overtuigd. Hij rapporteerde dat de Belgische bevolking en regering verdeeld
waren over de vraag of hun land Nederland moest helpen. In Belgische regeringskringen werd
volgens hem ontkend dat hierover al een beslissing was gevallen.229 

Davies inschatting was juist. De toenadering van de Belgen betekende niet dat zij bereid
waren toezeggingen te doen over hun houding bij een Duitse aanval op Nederland. Bovendien
nam de dreiging van een Duits offensief half november wat af. De Belgen voelden zich hier-
door minder gedwongen om zich aan de wensen van de geallieerden te committeren. Spaak
vertelde op 14 november 1939 aan de Britse ambassadeur Clive dat de Belgische Ministerraad
vier dagen eerder had besloten nog geen definitieve beslissing te nemen voordat duidelijk was
hoe de Nederlanders zich zelf zouden opstellen ingeval van een Duitse invasie. Ook Koning
Leopold III zei tegen Keyes dat hij persoonlijk een Duitse aanval op Nederland als een casus
belli beschouwde, maar dat zijn regering hierover pas na de start van het Duitse offensief een
besluit zou nemen.230 De mogelijke Belgische neutraliteit bij een Duitse aanval op Nederland
zou voor de geallieerden een bijna onoverkomelijk obstakel voor hun hulpoperatie aan
Nederland vormen. Gamelin schreef op 16 november 1939 aan Daladier dat de Fransen dan
machteloos zouden zijn: ‘Au cas où la Hollande nous appellerait, si les Belges ne nous auto-
risent pas à pénétrer sur leur territoire, la France serait impuissante.’231 Tijdens de bijeenkomst
van het Supreme War Council één dag later in Londen bracht ook Chamberlain deze kwestie
ter sprake. In de discussie die volgde bleek dat de Britse en Franse gesprekspartners het erover
eens waren dat, als België zou vasthouden aan zijn neutraliteit, er niets voor Nederland gedaan
kon worden. 
De Belgische legerleiding begreep maar al te goed dat het geallieerde hulpaanbod ook voort-
kwam uit eigen belang. Op 19 december 1939 schreef de Belgische Minister van Defensie
Denis aan Spaak dat de Britten een snelle Duitse bezetting van de Lage Landen al in oktober
hadden verwacht. Het Verenigd Koninkrijk wensde volgens Denis dat Duitsland de aanval zou
zoeken en dat Nederland en België bij de oorlog betrokken zouden raken. Het feit dat de
Duitsers luchtmachtbasis in Noord-Nederland zouden verwerven zou in de Britse overweging
niet opwegen tegen de geallieerde bezetting van het grootste deel van België en de kuststrook
in Nederland. Bovendien zouden de Nederlandse en Belgische strijdkrachten zich na een
Duitse aanval aan de zijde van de geallieerden scharen en zou de economische blokkade van
Duitsland nog strakker worden: 

‘Du point de vue militaire: appont des forces belgo-hollandaises, possession de bases d’aviation à
portée efficace des grands objectifs industriels du Reich, solide position maritime à courte distance
des grands ports militaires allemandes; du point vue économique, resserrement du blocus, appoint
des resources coloniales holland-belges.’232
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Het januari-alarm
Een nieuwe dreigende Duitse aanval in januari 1940 maakte de Belgische opstelling opnieuw
tot een acuut probleem voor de geallieerden. Directe aanleiding voor het januari-alarm was de
noodlanding van een klein Duits militair vliegtuig bij het Belgische dorpje Mechelen op 10
januari 1940. Één van de twee inzittenden van het toestel was stafofficier van de 7e
Fliegerdivision die geheime stukken over het Duitse aanvalsplan bij zich had. Hij slaagde erin
vóór zijn gevangenneming een deel van de papieren te verbranden, maar uit de overgebleven
fragmenten kon worden opgemaakt dat Duitsland een offensief door de Lage Landen voorbe-
reidde. De vondst gaf de Belgen voldoende aanleiding om de geallieerden en de Nederlanders
te waarschuwen. Nadat in de avond van 11 januari 1940 de Britse en Franse militaire attachés
te Brussel waren ingelicht kreeg de Belgische militair attaché in Den Haag rond 20.30 uur de
opdracht om de Nederlandse opperbevelhebber Reijnders op de hoogte te stellen van de drei-
gende Duitse aanval. Ook op het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken had men grote
zorgen. In de nacht van 13 op 14 januari vertelde Spaak aan de nieuwe Britse ambassadeur
Oliphant en aan de Franse ambassadeur Bargeton dat zijn land een Duitse aanval de volgen-
de ochtend verwachtte. België zou na de start van het offensief het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk officieel om hulp vragen. Spaak informeerde meteen bij de Franse ambassadeur naar
de omvang van de geallieerde militaire steun.233

Vanuit het paleis te Brussel ondernam Koning Leopold III naar aanleiding van het
Mechelenincident ook actie. Hij waarschuwde persoonlijk op 12 januari 1940 Groothertogin
Charlotte van Luxemburg en de Nederlandse Prinses Juliana: ‘be careful the weather is very
dangerous.’234 Eén dag later maakte Keyes zijn opwachting bij de Belgische Koning. In de ver-
onderstelling dat de Duitse aanval aanstaande was, besprak Leopold III onder welke condities
zijn land de geallieerden om hulp zou vragen. Hij wilde onder andere bepaalde garanties
betreffende Belgisch-Congo en economische hulp na de oorlog.235 De interpretatie van Keyes
van dit gesprek was dat de Belgen onder voorwaarden bereid waren hun neutraliteit ten gun-
ste van de geallieerden op te geven nog vóór het Duitse offensief van start zou gaan. Hij rap-
porteerde telefonisch aan Churchill dat de geallieerde troepen toegang zouden kunnen krijgen
tot België om een voorwaartse verdediging in te richten. Toen de Belgische Koning twee
dagen later de reactie van Londen op het overleg hoorde, was hij geschokt. Keyes liet hem
weten dat de Britse regering bereid was om de uitnodiging van de Belgische regering te aan-
vaarden om hun land binnen te trekken, bij voorkeur vóór de Duitse inval. Leopold III ant-
woordde dat het nooit zijn bedoeling was geweest de geallieerden al voortijdig toe te laten op
Belgisch grondgebied. De Belgische Koning bevond zich nu in een lastig pakket want hij had
zijn regering helemaal niet op de hoogte gebracht van zijn overleg met de Britse oud-admi-
raal.236 

Keyes interpretatie van zijn gesprek met de Belgische Koning bleef niet zonder diplomatieke
gevolgen. Ook de Fransen waren namelijk door de Britse regering ingelicht over het feit dat
de Belgen bereid leken te zijn hun grenzen te openen voor de geallieerde troepen. Dit bericht
leek nog eens bevestigd te worden door het feit dat in de vroege morgen van 14 januari 1940
de Belgen alle grensbewaking en obstakels aan hun zuidgrens hadden verwijderd. De gealli-
eerde troepen werden op bevel van Gamelin in staat van paraatheid gebracht om België bin-
nen te trekken. In de nacht van 14 op 15 januari 1940 bleek de Belgische zuidgrens echter
weer te zijn gesloten. De volgende namiddag verhoogden de Fransen de druk op de Belgen.
Daladier vroeg de Belgische ambassadeur Le Tellier om de Franse troepen toe te laten vóór
20.00 uur, anders moesten zij zich terugtrekken van hun posities aan de grens. De Franse
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eenheden zouden pas weer uit hun barakken komen als de Duitsers al in België stonden. De
Belgische regering reageerde scherp afwijzend op deze eis en verklaarde dat het vastbesloten
was de neutraliteitspolitiek voort te zetten en pas een beroep op zijn garanten zou doen als het
land werd aangevallen. In een reactie schreef het Belgische Ministerie van Buitenlandse
Zaken dat, als men geallieerden troepen zou toelaten, dit een zware aanslag was op de politie-
ke solidariteit tussen Nederland en België. Als het conflict tussen de geallieerden en Duitsland
werd uitgebreid tot België dan zou immers ook Nederland hoogstwaarschijnlijk worden mee-
gesleept in de strijd.237 De Fransen waren bijzonder geïrriteerd door de Belgische opstelling
gedurende het januari-alarm. Gamelin was teleurgesteld, maar hij troostte zich met de gedach-
te dat nu wel bewezen was dat België de geallieerden om hulp zou vragen na een Duitse aan-
val.238 Volgens de Franse militaire inlichtingendienst was er echter helemaal geen gevaar voor
een Duitse aanval in januari 1940. De weersomstandigheden en de verspreide opstelling van
de Duitse eenheden aan de grens maakte een offensief zeer onwaarschijnlijk. Binnen Franse
regeringskringen werd echter wel meer waarde gehecht aan de waarschuwingen voor een
spoedige Duitse inval in de Lage Landen. Daladier meldde op 12 januari 1940 aan Bullitt dat
hij over drie dagen een Duitse aanval op Nederland en België verwachtte. Ook de
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Léger vertelde de Amerikaanse ambassadeur in Parijs
dat het voor 75% zeker was dat Hitler op korte termijn Nederland en België wilde aanvallen.
De Fransen deden echter bewust een poging om politieke munt te slaan uit het alarm door te
proberen België binnen te dringen vóór de Duitsers (‘pénétration préventive’).239 Vast staat dat
Duitsland het binnentrekken van de geallieerde troepen in België nooit zou hebben geaccep-
teerd. Volgens hun plan Sofortfall zouden de Duitse troepen in dat geval onmiddellijk de aan-
val op België openen. Een van de gevolgen van het januari-alarm was dat door het eigenmach-
tige optreden van Leopold III het wantrouwen tussen hem en zijn ministers groeide. De enige
die uiteindelijk binnen de Belgische legertop het veld moest ruimen was de chef van de
Belgische Generale Staf. Luitenant-generaal Van den Bergen werd op 27 januari 1940 ontsla-
gen omdat hij verantwoordelijk werd gesteld voor het verwijderen van de Belgische verster-
kingen aan de Franse grens in de nacht van 13 januari 1940. 
Voor België kon er ook geen misverstand bestaan over het feit dat de geallieerden ook naar
Nederland wilden oprukken. Naar aanleiding van het januari-alarm meldde de Belgische
ambassadeur in Parijs dat Franse gemotoriseerde eenheden klaar hadden gestaan om zo snel
mogelijk enkele Zeeuwse eilanden te bezetten. De opmars moest in enkele uren worden vol-
tooid. Volgens Le Tellier gold dit als een bewijs van gebrek aan vertrouwen in de Nederlandse
verdediging en wilden de Fransen met hun actie voorkomen dat de Duitsers zonder slag of
stoot Zeeland innamen.240

Onduidelijke Belgische houding bij Duitse aanval op Nederland
Over de Belgische houding ten aanzien van een mogelijke Duitse aanval op alleen Nederland
waren de geallieerden niet veel wijzer geworden. Omdat hierover aan het Belgische hof en in
regeringskringen tegenstrijdige opvattingen bestonden, ontvingen de Fransen en de Britten
ook voortdurend verschillende signalen uit Brussel. Toen Keyes op 18 januari 1940 bij
Leopold III informeerde wat de Belgen van plan waren als alleen Nederland aangevallen
werd, gaf de Koning geen duidelijk antwoord. Hij vroeg wel aan de oud-admiraal of de Britten
overwogen Nederland te helpen zonder door België te trekken.241 De secretaris van de Koning
Capelle ontkende tegenover de Franse militair attaché generaal Laurent dat de Belgische neu-
traliteit zou worden opgegeven als gevolg van bijvoorbeeld een beperkte Duitse aanval op
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alleen de Nederlandse provincie Friesland.242 De Belgische Minister van Buitenlandse Zaken
Spaak vertelde echter eind februari 1940 op persoonlijke titel aan een Belgische parlementa-
riër uit Luik en begin maart 1940 aan de Franse ambassadeur Bargeton dat hij er niet aan twij-
felde dat de Nederlandse regering na een Duitse aanval om hulp zou vragen. De Belgen zou-
den dan de geallieerde hulpoperatie zeker steunen: ‘La Belgique “marche” pour la
Hollande.’243 Hij informeerde bij Bargeton of de geallieerde hulpoperatie aan Nederland al
werd bestudeerd en of hierover overleg werd gevoerd met de Nederlandse autoriteiten.
Volgens Spaak weigerden de Nederlanders nog steeds om met de Belgen in contact te treden
over militaire zaken.244 Op 19 maart 1940 gaf Le Tellier op het Franse Ministerie van
Buitenlandse Zaken te kennen dat er geen overeenkomst of verplichting bestond voor zijn land
om Nederland bij te staan. De Belgische regering kon geen verantwoordelijkheid nemen
zolang de Nederlandse regering weigerde het onderwerp met de Belgen te bespreken. Volgens
Le Tellier had zijn regering de volledige handelingsvrijheid bij een Duitse aanval op alleen
Nederland: ‘Mais nous nous refusons à un automatisme sans contre partie qui nous obligerait
à intervenir dès que le premier soldat allemand aurait pénétré en territoire hollandais.’245 In
werkelijkheid hadden de Nederlanders vanaf begin 1940 wel degelijk via de militaire attachés
contact met de Belgen gezocht over de verdediging van Noord-Brabant. Dit overleg, dat in het
volgende hoofdstuk zal worden beschreven, verliep echter weinig vruchtbaar.

België bleef wel militaire informatie met de geallieerden uitwisselen. Generaal-majoor
Delvoie gaf half maart 1940 aan Gamelin door dat de Belgen inlichtingen hadden ontvangen
van hun ambassade in Berlijn dat het zwaartepunt van de Duitse aanval niet over de noord-
flank maar zuidelijker zou plaatsvinden. Deze belangwekkende informatie was verkregen via
de Nederlandse militair attaché in Duitsland Sas.246 Gamelin stuurde een reactie terug aan
Leopold III waarin hij de geallieerde plannen met betrekking tot België beschreef. De
Belgische regering had inmiddels voldoende signalen ontvangen om er zeker van te zijn dat
de geallieerden hun land te hulp zouden komen. Tegelijkertijd was zij zich ervan bewust dat
België het slagveld zou worden van de strijd tussen Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk. Leopold III wilde daarom de garantie krijgen dat de geallieerden tot aan het
Albertkanaal gingen oprukken. Volgens hem moest de snelheid van de Franse en Britse tanks
voldoende zijn om de voornaamste Belgische verdedigingslinie op tijd te bereiken.247 De
opstelling van de Belgische Koning illustreert dat het informele overleg tussen de Belgen en
de geallieerden over de Duitse dreiging zich in een patstelling bevond. Aan de ene kant vond
de geallieerde legertop de voornaamste Belgische wens van een opmars van de geallieerde
hulptroepen tot aan het Albertkanaal een onmogelijke opgave, tenzij de troepen toegang kon-
den krijgen tot het Belgische grondgebied vóór de Duitse inval. Deze feitelijke opgave van de
neutraliteit was echter weer voor de Belgen, mede met het oog op de reactie van Duitsland en
de internationale publieke opinie, onacceptabel. Bovendien wilde de Belgische regering de
geallieerden nog altijd geen duidelijkheid geven hoe zij zou reageren op een Duitse aanval op
alleen Nederland. Zonder Belgische steun was een geallieerde hulpoperatie aan Nederland
gedoemd te mislukken. In een overleg met de Britse bevelhebbers op 23 maart 1940 liet
Gamelin hierover geen misverstand bestaan. Generaal Pownall tekende op in zijn dagboek:
‘Gamelin had been asked what could be done to help Holland if she were invaded and we did
not go into Belgium. The answer is pretty clear, indeed the Chiefs of Staff reported on it a year
ago. Whereas we could take certain forms of action by sea and air, on land we could do not-
hing at all usefully.’248
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Op 16 maart 1940 informeerde Spaak andermaal bij de Britse ambassadeur Oliphant naar de
geallieerde reactie op een Duitse aanval op Nederland. Het War Cabinet besloot in een verga-
dering twee dagen later om de druk op België op te voeren. De Britse ambassadeur gaf namens
zijn regering op 20 maart 1940 als antwoord aan Spaak dat zijn land zeker te hulp zou komen
als ook de Belgen de geallieerden en Nederland wilden steunen. Als België echter, tegen de
verwachting in, Nederland niet zou willen helpen en de Nederlanders de geallieerden wel om
hulp zouden vragen, dan overwogen de Britten om luchtsteun te geven en ook om hun troe-
pen naar België te sturen. Volgens Oliphant was Spaak geschokt over de suggestie dat de geal-
lieerden het recht op een doorgang door België wilden opeisen: ‘he bridled considerably.’249

De Britten probeerden toezeggingen van de Belgen los te krijgen. Op 22 maart 1940 bracht
Oliphant het voorstel over aan Leopold III dat zijn regering bereid was te garanderen dat het
België zou steunen bij een Duitse aanval mits de Belgen een preventieve opmars van de geal-
lieerde troepen over hun grondgebied automatisch toestonden na een Duitse inval van alleen
Nederland. De Belgische regering wilde echter geen afstand doen van haar beleid dat erop
gericht was om de Duitsers niet te provoceren. Van Overstraeten maakte daarom het tegen-
voorstel dat een geallieerde interventie alleen kon plaatsvinden op verzoek van België.250 De
Britten hadden ook de Fransen op de hoogte gehouden van hun overleg met de Belgen. In een
Franse regeringsnotitie van 20 maart 1940 werd de zorg uitgesproken over de Belgische
opstelling. De Belgen leken wel bereid te zijn om de geallieerden om hulp te vragen bij een
Duitse aanval op Nederland maar zij voelden zich hier helemaal niet toe verplicht: ‘il n’exis-
te pas d’avantage de la part de la Belgique un engagement quelconque l’obligeant à venir à
l’aide de la Hollande si celle-ci était envahie.’251 Belgische steun aan een geallieerde hulpope-
ratie zou bovendien waarschijnlijk alleen gegeven worden bij een Duitse inval ten zuiden van
de Nederlandse rivieren: ‘il résulte toutefois des dernières précisions fournies au Département
sur les intentions du Gouvernement belge qu’il y a toutes probalitités pour que celui-ci répon-
de favorablement à l’appel éventuel qui lui serait adressé ainsi qu’aux Alliés en cas d’invasi-
on par l’Allemagne de la partie méridionale des Pays-Bas.’252 Indien alleen het noorden van
Nederland aangevallen werd, of bijvoorbeeld slechts de Waddeneilanden, dan was de Franse
inschatting dat de Belgische regering twijfelde hoe het zich zou opstellen. Het was volgens de
Fransen in ieder geval nodig om over deze vraagstukken nog verder met de Belgen van
gedachten te wisselen. 
Bij het uitblijven van een Belgische toezegging besloot het Britse War Cabinet tot een harde-
re opstelling. De geallieerde troepen moesten, zonder mededeling aan de Belgen, het land bin-
nentrekken in reactie op een Duitse aanval, uitgenodigd of niet. Hoewel de Franse Premier
Reynaud het ermee eens was, bood Gamelin weerstand tegen dit Britse voornemen. De Franse
opperbevelhebber vond een Belgische uitnodiging tot interventie noodzakelijk. De geallieer-
de troepen moesten immers 150 kilometer door België oprukken voordat ze in staat waren om
de Nederlandse strijdkrachten te steunen. Wanneer België zich vijandig opstelde tegen de
geallieerde hulpoperatie dan zou er veel tijd verloren gaan bij de opmars. Na overleg met de
Britse en Franse bevelhebbers op 27 maart 1940 kreeg Gamelin vooralsnog zijn zin. De geal-
lieerde troepen mochten België niet binnentrekken zonder uitnodiging van de Belgische rege-
ring.253

De volgende dag werd op het zesde Supreme War Council de kwestie door Chamberlain
opnieuw ter sprake gebracht. De Britten en de Fransen waren het er over eens dat zij
Nederland en België met alle macht moesten helpen als die landen om hulp vroegen na een
Duitse aanval. Maar wat konden de geallieerden doen als België niet bereid was om
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Nederland bij te staan? De Britten lieten weten zich dan gedwongen te voelden om België bin-
nen te trekken omdat de Nederlandse marine- en luchtmachtbases te belangrijk waren om zon-
der slag of stoot in Duitse handen te laten vallen. Reynaud was ook van mening dat een geal-
lieerde opmars door België te rechtvaardigen was. De Franse Premier sprak zijn twijfels uit
over de Nederlandse neutraliteit. Hij sloot niet uit dat Nederland onder druk van een Duitse
aanval bases zou afstaan aan de Duitsers. Chamberlain geloofde echter niet dat de
Nederlanders in strijd met hun neutraliteitsbeleid wilden handelen. In het hypothetische geval
dat Nederland geen verzet zou bieden tegen een Duitse inval dan hadden de geallieerden het
recht om iedere vorm van represaille te ondernemen die zij nodig achtten. In het War Cabinet
hadden de Britten op 21 maart 1940 al besloten dat als Nederland zijn neutraliteit schond door
bases aan de Duitsers af te staan, de geallieerden in hun recht stonden om deze aan te vallen.
Wanneer Nederland na een Duitse inval niet de hulp van de geallieerden inriep, dan bestond
er echter ook geen juridische grond voor het binnentrekken van geallieerde troepen in België.
Uiteindelijk spraken de Britten en de Fransen tijdens het overleg af dat zij nog geen definitie-
ve beslissing zouden nemen hoe te handelen bij een Duitse aanval op Nederland waarbij
België vasthield aan zijn neutraliteit. De gealllieerden wilden afhankelijk van de situatie en de
reactie van de neutrale landen alle opties open houden: ‘Si l’Allemagne envahit la Hollande
et que la Belgique n’aille pas à l’assistance de la Hollande, les Alliés se considéront en droit
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d’entrer en Belgique dans le but d’aider la Hollande; mais ils réserveront leur liberté d’action
en ce qui concerne la méthode précise à adopter.’254 De geallieerde militaire adviseurs kregen
als opdracht dit scenario verder uit te werken. In de Britse en Franse legerleiding gingen de
meesten er echter vanuit dat België een geallieerde hulpoperatie aan Nederland zou ondersteu-
nen.255

Het aprilalarm 
Nog geen twee weken later liep de oorlogsspanning bij de geallieerden en de kleine neutrale
landen opnieuw op toen Duitse troepen op 9 april 1940 Denemarken en Noorwegen binnen-
vielen. Gevreesd werd dat de Duitsers nu ook snel Nederland en België wilden aanvallen.
Tijdens de bijeenkomst van het Franse Comité de Guerre nog dezelfde dag stelde de bevel-
hebber van de Franse marine, admiraal Darlan, dan ook voor om onmiddellijk België binnen
te trekken. De andere Franse bevelhebbers en Minister van Defensie Daladier waren het met
hem eens maar Premier Reynaud twijfelde. Hij wees onder andere op de schattingen dat de
Duitsers een dubbele overmacht aan troepen en vliegtuigen ten opzichte van de geallieerde
strijdkrachten bezaten. Besloten werd om toch toestemming te vragen aan de Belgische rege-
ring voor de opmars. In een reactie schreef Gamelin aan Daladier dat voor de geallieerden het
binnentrekken van België noodzakelijk was om hulp te kunnen bieden aan Nederland.256 Op
de avond van 9 april 1940 kwam in Londen met spoed het Supreme War Council voor de
zevende maal bijeen. Ook de Britten wezen tijdens het overleg op de noodzaak dat sterke geal-
lieerde eenheden België zouden binnentrekken. De Belgen moesten onder druk gezet worden
om deel te nemen aan de gemeenschappelijke verdediging. Reynaud stelde voor de Belgen te
vragen om een uitnodiging om onmiddellijk het land binnen te trekken bij een dreigende
Duitse aanval. Hij was van mening dat, gezien de zwakte van de geallieerden op het land en
in de lucht, de toestemming van de Belgische regering noodzakelijk was om de opmars naar
het noorden te kunnen uitvoeren.257

Nog in de nacht van 9 op 10 april 1940 informeerden de Franse ambassadeur Bargeton en de
Britse chargé d’affaires Aveling bij de Belgen of zij bereid waren geallieerde troepen op hun
grondgebied toe te staan zonder eerst de Duitse aanval af te wachten. Volgens de geallieerde
diplomaten waren hun landen door de Nederlandse regering gewaarschuwd voor een dreigen-
de Duitse aanval. Spaak antwoordde dat hij op de hoogte was van een zekere onrust maar dat
niet geconcludeerd kon worden dat de situatie zeer ernstig was. Hij trok echter wel het bericht
na bij de Nederlandse gezant Harinxma thoe Slooten. Deze meldde na telefonisch overleg met
Van Kleffens dat Den Haag ongerust was, maar hij wilde niet aangeven waarop dit was geba-
seerd. Van Kleffens liet zijn Belgische collega wel weten dat ook zijn land door de geallieer-
den was gevraagd om onmiddelijk de hulp van de geallieerden in te roepen.258 Spaak maakte
zich de volgende dag toch zorgen over de spanning die in Nederlandse regeringskringen
heerste. Hij voelde zich solidair met de Nederlanders en de Belgische Minister van
Buitenlandse Zaken vreesde dat de geallieerde pogingen om de Belgen te bewegen hun neu-
traliteit op te geven niet geheim zouden blijven. De Duitse reactie hierop had, naar mening
van Spaak, ook consequenties voor Nederland.259 De druk op de Belgen werd gedurende het
aprilalarm steeds groter en in verschillende kranten werd zelfs gespeculeerd over een dreigen-
de Franse inval. De Belgische regering bleef echter tegenstander van een vroegtijdige gealli-
eerde interventie. In de kabinetsvergadering op 10 en 12 april werd dan ook besloten vast te
houden aan de ingezette neutrale koers. Spaak had op voorzichtige wijze de geallieerden ech-
ter wel een opening aangeboden. In gesprekken met Aveling maakte hij toespelingen dat hun
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wens mogelijk bespreekbaar was indien de Belgen de verzekering kregen dat de geallieerde
opmars het Albertkanaal als doel zou hebben.260

De Britten grepen deze opening aan. Op 12 april 1940 verklaarde Aveling aan Spaak dat zijn
land bereid was tot aan het Albertkanaal op te rukken als de Belgen per direct hun zuidgrens
zouden openen. Ook de Franse ambassadeur zei een dag later namens Gamelin dat de Fransen
onmiddellijk zouden willen doorstoten naar de Dylelinie en in tweede instantie zo ver moge-
lijk richting het Albertkanaal. In werkelijkheid was er hierbij sprake van een loze belofte.
Zowel de Franse als de Britse legerleiding had grote twijfel of, gezien het Duitse luchtover-
wicht, een opmars tot aan de Belgische hoofdverdedigingslinie mogelijk was.261 De Britse
militair attaché overste Blake had al op 2 april 1940 aangegeven aan Van Overstraeten dat de
Britten zouden proberen het Albertkanaal te bereiken, indien de situatie het zou toelaten en
alleen na verkenning. Van Overstraeten concludeerde na aanleiding van dit gesprek dat de
geallieerde troepen zeker niet vóór de tiende dag aan het Albertkanaal te verwachten waren:
‘Délai apparemment excessif.’262

Het War Cabinet besprak het Belgische vraagstuk andermaal op 12 april 1940. Volgens
inschatting van de Britten bevond de oorlog zich in een kritieke fase. In het licht van de ont-
wikkelingen in Scandinavië zou iedere Duitse aanval op Nederland en België beslissend kun-
nen zijn voor het verloop van de strijd en daarom de volledige inzet van alle geallieerde mid-
delen vragen. In april 1940 was in de Britse legerleiding overeenstemming bereikt om de stra-
tegische bommenwerpers in te zetten ter ondersteuning van de operaties op het land. In de eer-
ste uren van de Duitse aanval zouden grootschalige luchtaanvallen door de R.A.F. worden uit-
gevoerd op de eenheden die het zwaartepunt van het Duitse offensief vormden. De Britten
waren zich hierbij ervan bewust dat het risico bestond op burgerslachtoffers. De
Luchtmachtstaf liet weten dat men daarnaast ook nog over bommenwerpers beschikte voor
een mogelijke aanval op het Ruhrgebied. Het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken was
van mening dat de geallieerden België moesten binnentrekken als Nederland werd aangeval-
len, ook al hielden de Belgen vast aan hun neutraliteitsbeleid. De geallieerde opmars was
noodzakelijk vanwege het grote gevaar van een Duitse bezetting van Nederland. Het probleem
was echter dat deze stap door de Duitsers ongetwijfeld zou worden beantwoord met de aan-
val op België. In een op te stellen gemeenschappelijke verklaring aan de Belgen moesten de
geallieerden erop wijzen dat een interventie essentieel was voor de hulp aan Nederland maar
ook voor de veiligheid van de geallieerden en van België zelf. De Britten vroegen opnieuw de
Fransen naar hun standpunt over deze zaak.263 

Bij de Fransen, en vooral bij Premier Reynaud, was de irritatie over de Belgische houding
groeiende. Toch antwoordde de Franse regering op 13 april 1940 dat zij het uitgeven van een
gemeenschappelijke verklaring op dit moment niet verstandig vond omdat België zich toch
niet wilde committeren aan de geallieerde zaak. Gamelin sloot echter niets uit en schreef met
spoed een brief aan Georges met zijn voorstellen indien de geallieerde troepen na Belgische
weigering toch naar het noorden moesten oprukken.264 De Franse bevelhebber van het
Noordoostfront greep de mogelijkheid aan om het plan van de hulpoperatie naar Nederland te
ondermijnen. Georges antwoordde Gamelin dat hij de opmars van het 7e Leger naar Breda
wilde schrappen en de eenheid wilde gebruiken als reserve voor het Noordoostfront. In zijn
dagboek schreef Georges op 14 april 1940 dat hij niet verwachtte dat zijn troepen zouden wor-
den ingezet als alleen Nederland door Duitsland aangevallen werd en België de geallieerden
niet om hulp vroeg.265 Gamelin reageerde prompt op 15 april 1940 door Georges per brief te
wijzen op het belang van de missie van het 7e Leger omdat Nederland niet in de steek kon
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worden gelaten. Wanneer België weigerde mee te werken aan de operatie dan moest het
Dyleplan worden uitgevoerd met daarbij de mogelijkheid dat de infanterie aan de Schelde halt
zou houden. Het 7e Leger moest in ieder geval ook de Zeeuwse eilanden bezetten.266  Gamelin
schreef op dezelfde dag ook een brief aan Daladier over het probleem van de Belgische neu-
traliteit bij een Duitse aanval op Nederland. Volgens de Franse opperbevelhebber kon het bin-
nentrekken van de geallieerde troepen zelfs tot een oorlog met België leidden. Ook wanneer
de Belgen alleen maar passief bleven dan was een  geallieerde opmars naar het noorden al pro-
blematisch: ‘si la Hollande étant envahie par l’Allemagne, elle [Belgique] ne se range pas à
nos côtés, notre attitude ne sera plus dictée que par le souci de nos intérêts particuliers et que,
dans cette éventualité, la Belgique, en ses parties vitales, deviendra, de toute évidence, le
champ de bataille.’267 Daladier was het met de visie van Gamelin eens en gaf hem de opdracht
om een oproep aan de Belgen te doen over de noodzaak zich aan geallieerde zijde te scharen
ingeval van een Duitse aanval op Nederland.268

Zware geallieerde druk op België
Ook vanuit het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken werden pogingen ondernomen om
het Belgische beleid te beïnvloeden. Minister Halifax verklaarde aan de Belgische ambassa-
deur De Cartier op 14 april 1940 dat de troepenbewegingen van de geallieerden aan de grens
bedoeld waren om België te assisteren bij een Duitse aanval en niet om druk uit te oefenen op
de Belgische regering. Hij verzekerde De Cartier dat België op geallieerde steun kon rekenen
bij een Duitse aanval op hun land of op Nederland. De Britten waren echter, zo liet Halifax
verder wel weten, in onzekerheid wat de Belgen wilden doen bij een Duitse aanval op alleen
Nederland. Dat gold zeker voor het geval indien de Nederlanders, zoals de Denen enkele
dagen eerder, geen verzet boden tegen de Duitse invasiemacht. De Britse Minister van
Buitenlandse Zaken vertelde de Belgische ambassadeur dat de positie van Nederland van
groot belang was voor de oorlogsinspanning en dat de geallieerden zeker zouden reageren op
een Duitse inval. De Cartier meldde aan Brussel dat hij de indruk had dat de Britten wilden
dat de Belgen hun positie bepaalden ten opzichte van een Duitse aanval op Nederland.269

Halifax berichtte in het War Cabinet op 17 april 1940 dat hij geheime inlichtingen had ont-
vangen dat de Belgische Koning en zijn raadgevers besloten hadden om Nederland niet te hulp
te komen als het land werd aangevallen. De Belgische Ministerraad was volgens hem echter
waarschijnlijk wèl voorstander van steun aan Nederland. In zijn reactie stelde Chamberlain
dat hij de Belgen duidelijk wilde maken dat de geallieerde troepen België zouden binnentrek-
ken, of ze nu uitgenodigd waren of niet. De Britse Minister van Luchtvaart, Samuel Hoare,
gaf aan dat hij bang was dat als de Belgische houding bekend werd in Nederland, de
Nederlandse regering, net zoals de Denen, tot een vergelijk met de Duitsers zou willen komen.
De Nederlanders waren zich er immers van bewust dat zij niet of nauwelijks op geallieerde
hulp konden rekenen wanneer de Belgen vasthielden aan hun neutraliteit. Churchill vond het
in dit licht verstandiger bij een dreigende Duitse inval geen schepen meer naar Nederland te
sturen.270

De volgende dag stond de positie van de Lage Landen opnieuw op de agenda van het War
Cabinet. Besproken werd een ‘worst case’ scenario waarbij de Duitsers door intimidatie of
door een inval de waardevolle Nederlandse militaire bases in handen kregen. België kon daar-
bij worden gepacificeerd indien de Duitsers verzekerden de Belgische neutraliteit te respecte-
ren. Dit zou een extreem gevaarlijke situatie voor het Verenigd Koninkrijk creëren. De
Duitsers waren nu in staat grootschalige luchtaanvallen op het Verenigd Koninkrijk uit te voe-
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ren terwijl het neutrale België als buffer zou fungeren tussen de geallieerde en de Duitse
legers. België kon echter altijd nog worden aangevallen door de Duitsers op het moment dat
het hen uitkwam. Volgens Chamberlain was het beleid van de Belgische regering gericht op
de mogelijkheid via concessies aan Duitsland buiten de oorlog te blijven. Daarom moesten de
Belgen onder druk worden gezet door hen duidelijk te maken dat België nooit neutraal kon
blijven bij een Duitse aanval op Nederland omdat dit onvermijdelijk een geallieerde inval in
hun land tot gevolg zou hebben. De Britten beoordeelden in het geschetste scenario de
Fransen als een risicofactor. De Britse Chiefs of Staff hadden de indruk dat de Fransen zich
minder zorgen maakten over de dreigende Duitse aanval op alleen Nederland. Gamelin moest
worden bewogen zijn troepen naar het noorden te sturen, ondanks het feit dat België neutraal
zou blijven: ‘The possibility that General Gamelin would not order his troops to move would
be even greater in the event of the Netherlands acceding to German demands for the surren-
der of bases to be used to attack us.’271 Chamberlain was zich er van bewust dat de Britten er
alles aan zouden moeten doen om met de Fransen tot overstemming te komen dat onmiddel-
lijk de geallieerde strijdkrachten door België moesten oprukken na een Duitse aanval op
Nederland, ongeacht of er een Belgisch uitnodiging aan vooraf was gegaan. De te verwachten
Belgische protesten op deze schending van hun neutraliteit zouden volgens de Britten snel
verdwijnen als Duitsland in reactie hierop België ook zou binnenvallen: ‘If, in that event, the
Allied troops entered Belgian territory, the Belgian Government would no doubt protest vigo-
rously; but if the Germans reacted by immediately invading Belgium, the Belgium objection
to our action would cease. Similarly, if the Germans decided not to attack Belgium until, say,
one or two days after we had entered Belgium, we should no doubt have to put up with a bar-
rage of propaganda. That would not disturb us, having regard to the strategic advantage which
we should have gained.’272 De Britse Generale Staf was er bovendien zeker van dat het Duitse
leger meteen zou reageren op een geallieerde opmars door België. Het was in ieder geval dui-
delijk dat de Britse houding tegenover België steeds harder werd. Voor een mogelijke schen-
ding van de Belgische neutraliteit was het Verenigd Koninkrijk wel afhankelijk van de instem-
ming van hun bondgenoot Frankrijk, die immers het leeuwendeel van de geallieerde troepen
leverde. 
In hun reactie op 19 april 1940 gaven de Fransen te kennen geen voorstander te zijn om nu al
aan de Belgen te verklaren dat de geallieerden hun land zouden binnentrekken wanneer
Nederland aangevallen werd. Als de Duitsers dit standpunt te weten kwamen dan zouden zij
de Belgen verwijten niet neutraal te zijn.273 De Fransen vonden het wel een goed plan om een
ultimatum op te stellen dat aan België kon worden overhandigd op het moment van een Duitse
inval in Nederland. Hierin moest komen te staan dat de geallieerden een vrije doorgang eisten
door België. De Belgische regering werd slechts een zeer korte tijd gegund om te reageren.274

Het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken had al twee conceptverklaringen gemaakt,
waarvan er een bestemd was voor de Belgische regering (‘Fleurus’) en de andere die als
publieke verklaring (‘Valmy’) kon worden uitgeven. In ‘Valmy’ werd in het bijzonder verwe-
zen naar de ‘misdadige’ Duitse operatie om evenals in de Eerste Wereldoorlog een neutraal en
pacifistisch land binnen te vallen. De Duitse aanval op Nederland had echter volgens de
Franse verklaring tot doel om via België Frans en Engels grondgebied te bereiken. De gealli-
eerden konden vanuit hun ‘morele solidariteit met de vrije volkeren’ zich niet aan hun plicht
onttrekken onmiddellijk borg te staan voor de veiligheid van het bedreigde België: 
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‘Renouvelant et amplifiant l’entreprise criminelle de 1914, les armées allemandes viennent de péné-
trer sur le territoire d’un pays libre, pacifique et neutre. Le Gouvernement français ne saurait s’y
méprendre. A travers les PAYS-BAS, puis le BELGIQUE, ce sont les territoires français et anglais
qui se trouvent visées; ce sont les forces franco-britanniques qu’il s’agit d’atteindre.
La violation du territoire néerlandais est d’autan plus odieuse qu’elle atteint une Nation qui, depuis
des siècles, a fourni une contribution éminente à la conception pacifique de la vie internationale et
dont l’action constante n’a cessé d’attenter l’impartialité et la volonté de paix.
L’ALLEMAGNE n’a pas hésité à violer à la fois la Convention de la HAYE de 1907 et le Pacte de
PARIS de 1928. Le monde ne saurait assister plus longtemps impassible à une agression qui, une fois
de plus, vise un pays petit par son territoire, mais grand par sa civilisation et les hautes vertus de son
peuple. Les Alliés, pour leur part, ne se déroberont pas à un devoir que leur dictent la solidarité mora-
le des peuples libres, la menace qui pèse sur la BELGIQUE garantie par eux et le souci immédiat de
leur propre sécurité. Les armées alliées se portent au-devant de l’agresseur.’275

Ook de Fransen zaten in hun maag met de mogelijke Belgische neutrale opstelling tegenover
een Duitse aanval op alleen Nederland. Gamelin schreef ten behoeve van de Franse delegatie
naar het Supreme War Council op 22 april 1940 een analyse over de vraag hoe de geallieer-
den konden handelen bij een Duitse aanval op de Lage Landen. Het gegeven dat België bij
een Duitse aanval op alleen Nederland de geallieerde troepen de toegang tot het eigen grond-
gebied zou kunnen ontzeggen, beschouwde de Franse opperbevelhebber als een delicaat pro-
bleem. Wanneer Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de Belgische neutraliteit respecteerden
dan konden zij Nederland alleen steunen met luchtaanvallen en door de inzet van marinesche-
pen. Het sturen van Franse eenheden overzee naar Zeeland zou maar weinig rendement ople-
veren. De Britten hadden te weinig troepen beschikbaar om per schip aan te voeren. De geal-
lieerden konden ook besluiten de Belgische neutraliteit te schenden. Of de Belgen zich hier-
bij vijandig of passief zouden opstellen was naar mening van Gamelin niet van wezenlijk
belang. In beide gevallen was alleen maar een beperkte opmars tot aan de Schelderivier moge-
lijk. Met behulp van schepen konden ook troepen vanuit Duinkerken naar Zeeland worden
overgebracht, maar het zou voor de geallieerden zeer moeilijk zijn om de hoofdmacht van het
Nederlandse leger in de Vesting Holland te bereiken.276 Gamelin schreef op 22 april 1940 ook
een brief aan kolonel Hautcœur waarin deze de opdracht kreeg om samen met generaal
Laurent de Belgen onder druk te zetten. De Franse militaire attachés moesten hen onder de
aandacht brengen dat het een groot risico voor België zou zijn wanneer bij een Duitse aanval
op Nederland de geallieerde troepen de toegang tot Belgisch grondgebied werd ontzegd. Ook
als de Belgen te lang aarzelden om hun neutraliteit op te geven dan was het te laat voor de
geallieerden om effectieve hulp te geven aan de Nederlanders. Volgens Gamelin zou de
Belgische verdediging in grote problemen komen wanneer de Duitsers Noord-Brabant,
Limburg en Zeeland zouden hebben bezet. De positie van Antwerpen en ook de linie aan het
Albertkanaal zou daardoor onhoudbaar worden.277 Ook de Directie Europa van het Franse
Ministerie van Buitenlandse Zaken schreef een advies voorafgaande aan de vergadering van
het Supreme War Council van 22 april 1940. Volgens deze notitie bestond er overeenstemming
tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk dat het bij een Duitse aanval op Nederland nood-
zakelijk was om een geallieerde hulpoperatie over Belgisch grondgebied te laten verlopen.
Verschil in inzicht bestond echter over het moment waarop de Belgische regering hiervan op
de hoogte gesteld zou moeten worden. De Britten wilden meteen de Belgen inlichten over het
geallieerde voornemen naar het noorden op te rukken bij een Duitse aanval op Nederland, ter-
wijl de Fransen wilden wachten tot op het moment van uitvoering. De Belgen zouden waar-

De geallieerde hulpoperatie aan Nederland 1939-1940186



schijnlijk ontwijkend reageren op een ultimatum vooraf, maar bij de Britten speelden andere
overwegingen mee. Zij wilden ook de Franse regering vooraf binden aan het beleid dat de
neutraliteit van België mogelijk moest worden geschonden. Bovendien dachten de Britten dat
Duitsland, indien het op de hoogte zou zijn van het geallieerde voornemen, afgeschrikt werd
van een aanval op Nederland alleen.278 De Franse terughoudendheid werd mogelijk ook inge-
geven doordat men de Belgen niet wilde bruuskeren met een voortijdig ultimatum die mis-
schien op het moment dat het Duitse offensief daadwerkelijk van start ging helemaal niet meer
nodig was. Duitsland zou immers Nederland en België ook tegelijk kunnen aanvallen. Of de
Belgen waren misschien  toch wel van plan om de geallieerden om hulp te vragen bij een
Duitse inval van alleen Nederland. 
Op het achtste Supreme War Council van 22 en 23 april 1940 was er door de tegengestelde
opvattingen veel discussie tussen de vertegenwoordigers van de Franse en Britse delegaties.
Chamberlain merkte wel op dat de Nederlandse positie belangrijker voor het Verenigd
Koninkrijk was dan voor Frankrijk: 

‘Mr. Chamberlain said that this was a matter even more important to Great Brittain than to France.
He put forward the very likely hypothesis of a German invasion of Holland accompagnied by gua-
rantees to Belgium that she would not be molested if she remained neutral. From British point of
view, that development would be dangerous in the extreme, for Germany, once in Holland, would
occupy bases very near the English coast.’279

Door een Duitse bezetting van Nederland kwamen vitale Britse industriegebieden binnen het
bereik van de Duitse vliegtuigen te liggen. De Britse Luchtmachtstaf ging ervan uit dat de
Duitse verovering van Nederland zou worden gevolgd door een luchtoffensief tegen het
Verenigd Koninkrijk.280 In reactie op een Duitse inval in Nederland wensten de Britten daar-
om grootschalige luchtaanvallen op onder andere de olieraffinaderijen in het Ruhrgebied.
Hiermee werden de Fransen onder druk gezet. De Britten wisten dat de Fransen tegenstander
waren van strategische bombardementen op Duitsland. Reynaud sprak dan ook zijn vrees uit
voor een tegenactie van de Luftwaffe waarbij de Franse vliegtuigfabrieken maar ook burger-
doelen onder vuur kwamen. Hij wilde dat de Britten eerst in overleg met de Franse legerlei-
ding zouden treden voordat zij hun luchtaanvallen zouden beginnen. Uiteindelijk accepteer-
den de Fransen het Britse standpunt om bepaalde doelwitten, waaronder scheepswerven en
raffinaderijen, aan te wijzen die zonder vooroverleg in reactie op een Duitse aanval op
Nederland mochten worden aangevallen.281 Ook de houding die moest worden ingenomen ten
aanzien van de Belgische neutraliteit kwam uitgebreid ter sprake. Het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk werden het er over eens dat wanneer Duitsland alleen Nederland aanviel zij niet
konden wachten op uitnodiging van de Belgen om hun troepen preventief naar het noorden te
laten oprukken. In het belang van de snelheid van handelen kreeg Gamelin de vrije hand om
zonder voorafgaand overleg het bevel tot de opmars te geven. De Fransen kregen echter hun
zin op het onderdeel dat Chamberlain ermee instemde dat dit standpunt niet vooraf kenbaar
gemaakt zou worden aan de Belgische regering. Pas na het begin van het Duitse offensief
moest een gemeenschappelijke verklaring aan de Belgische regering overhandigd. Als argu-
ment om geen ultimatum vooraf te stellen werd onder andere gebruikt dat de geallieerden
vreesden dat de Belgen zouden weigeren of eisen wilden stellen. Daladier stelde dat de geal-
lieerde opmars wel afhankelijk was van de Belgische steun. Zonder medewerking van de
Belgen konden de geallieerde troepen niet verder dan de Schelderivier oprukken. Het afge-
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sproken Dyleplan was niet haalbaar en de Duitsers zouden mogelijk zelfs eerder in Zeeland
zijn dan de geallieerden. Als de Belgen echter meewerkten dan kregen de geallieerden steun
van twintig extra divisies. Opvallend was dat Reynaud, die bij het vorige Supreme War
Council nog tegenstander van een schending van de Belgische neutraliteit was geweest, nu
wel akkoord ging. In zijn memoires schreef de Franse Premier naderhand dat hij instemde
omdat hij het een hypothetisch scenario vond. De Belgen hadden immers verschillende malen
aangeven dat zij bij een Duitse aanval op Nederland de geallieerden om hulp wilden vragen.
Tijdens de besprekingen van het Supreme War Council verwees Reynaud onder andere naar
de uitspraak van Spaak tegenover Bargeton op 5 maart 1940 dat de Belgische minister er niet
aan twijfelde dat zijn land de geallieerden zou steunen bij hun hulpoperatie aan Nederland.282

Eind april verklaarde de Belgische Minister van Defensie, luitenant-generaal Denis, aan de
Franse militair attaché dat zijn land ook de hulp van de geallieerden wilde inroepen bij een
Duitse inval op enkel Nederland. Dit gold zelfs voor het geval dat alleen het noorden van
Nederland zou worden aangevallen. Denis stelde enkel de voorwaarde dat de Nederlanders
zich daadwerkelijk zouden verdedigen tegen de Duitsers. De hulp zou bovendien zeer snel en
zonder vertraging worden gevraagd. Gamelin was zeer opgelucht toen hij dit hoorde.283 Feit is
echter dat het ook hier een informele mededeling van een lid van de Belgische Ministerraad
betrof. Het officiële standpunt van de Belgische regering bleef tot 10 mei 1940 ongewijzigd,
het land bleef vasthouden aan de neutraliteitspolitiek en het was niet bereid de geallieerden de
zekerheid te geven dat de Belgen de hulpoperatie aan Nederland wilden steunen. 

Conclusie 
De maandenlange toenaderingspogingen van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk tot België
hadden tot vrijwel geen resultaat geleid. Sinds het novemberalarm werd er wel op redelijk
omvangrijke schaal militaire informatie uitgewisseld, net name door de militaire attachés.284

De geallieerden wilden echter ook sluitende militaire afspraken met de Belgen maken over het
toelaten van troepen nog vóór de start van het Duitse offensief, bijvoorbeeld bij een aanval op
Nederland. Ondanks de oplopende geallieerde druk weigerden de Belgen hun neutraliteitspo-
litiek op te geven. Hoe groot de pressie van de geallieerden was, blijkt wel uit het feit dat som-
mige naoorlogse commentatoren in dit verband het woord ‘chantage’ gebruiken.285 Van de
andere kant wensten of konden de geallieerden niet de hoge prijs betalen die waarschijnlijk
wel had kunnen leiden tot Belgische concessies, namelijk een opmars tot aan het Albertkanaal.
De irritatie over de halsstarrige Belgische opstelling liep in april 1940 zo hoog op dat de geal-
lieerden het besluit namen de neutraliteit van België te schenden door zijn grondgebied te
betreden ingeval van een Duitse inval van alleen Nederland. Dat dit geen loos dreigement was,
bleek uit de geplande geallieerde operatie in Scandinavië uit het voorjaar van 1940 waarbij
inbreuk zou worden gemaakt op de neutraliteit van zowel Zweden als Noorwegen. Een geal-
lieerde opmars door België zonder uitnodiging was ook in strijd met de belofte van 27 augus-
tus 1939 toen de Britse regering plechtig verklaarde dat het België te hulp zou komen ingeval
van een ongeprovoceerde agressie maar ook verzekerde dat het niet als eerste de Belgische
neutraliteit zou schenden.286 Omdat Hitler op 10 mei 1940 Nederland en België tegelijk aan-
viel lostte dit vraagstuk zich vanzelf op. Duidelijk is dat, ondanks alle strubbelingen, de geal-
lieerden en de Belgen tot elkaar veroordeeld waren. Bij een Duitse aanval was België volle-
dig afhankelijk van geallieerde hulp, terwijl Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk niet konden
toestaan dat België, en daarmee in feite ook Nederland, in handen van de Duitsers viel. 
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Analyse: Hulp aan Nederland? De overwegingen van België, het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk 
Gedurende de Drôle de Guerre werd de kans op een Duitse aanval op Nederland als zeer groot
ingeschat door de geallieerden en de Belgen. Bovendien zou een Duitse bezetting van
Nederland voor alle drie de landen een ernstig veiligheidsrisico betekenen. Toch maakten de
Fransen, de Britten en de Belgen verschillende afwegingen of, en in welke mate, ze de
Nederlanders te hulp wilden komen bij een Duitse inval. 

België en de feitelijke hulp aan Nederland 
Tussen september 1939 en mei 1940 stonden twee vraagstukken centraal in de Belgische mili-
tair-strategische relatie tot Nederland. In de eerste plaats was het de vraag of de Belgen hun
verdedigingsplannen zouden moeten afstemmen met die van de Nederlanders. Ten tweede
moest de Belgische regering besluiten of zij bij een Duitse aanval op alleen Nederland een
geallieerde hulpoperatie over haar grondgebied zou toestaan of dat vastgehouden moest wor-
den aan de neutraliteitspolitiek. 

Geen afstemming tussen het Belgische en Nederlandse krijgsbeleid 
België en Nederland leken op het eerste gezicht overeenkomstige militaire belangen te heb-
ben. De Belgen waren afhankelijk van een goede verdediging van Nederlands Limburg,
Noord-Brabant en Zeeland. Wanneer de Duitsers de zuidelijke Nederlandse provincies zouden
bezetten dan was België veel kwetsbaarder geworden voor een Duitse aanval. De Belgische
frontlijn met Duitsland werd dan bijna vijf keer zo lang en er dreigde een omsingeling van de
linie aan het Albertkanaal. Bovendien was de aanvoer naar Antwerpen over zee onmogelijk
geworden als Duitsland Zeeland zou innemen. Naast het behoud van zijn territoriale integri-
teit had Nederland belang bij de verdediging van Noord-Brabant en Zeeland om de opmars-
route van de geallieerde hulptroepen vanuit het zuiden open te houden. Het grote probleem
was echter dat de Nederlanders over onvoldoende troepen beschikten voor een goede verde-
diging van de zuidelijke provincies. De Nederlandse legerleiding wilde de beperkte militaire
middelen concentreren voor de verdediging van de Vesting Holland. Daar kwam nog bij dat
de Peel-Raamstelling, de voornaamste Nederlandse linie in Noord-Brabant, niet aansloot op
de Belgische verdediging. Via Belgisch grondgebied konden de Duitsers eenvoudig de Peel-
Raamstelling passeren en omsingelen. De Belgen waren echter niet van plan om hun troepen
ten noorden van het Albertkanaal te stationeren om dit gat in de verdediging te dichten. De
Nederlandse en Belgische legerleiding leken daarom beiden belang te hebben om te gaan pra-
ten over enige vorm van afstemming en militaire samenwerking. 
In eerste instantie ervaarden de Belgen dat de Nederlanders zeer terughoudend waren over het
maken van afspraken over defensiezaken. Militaire contacten werden ontmoedigd door de
Nederlandse regering die wilde vasthouden aan een strikte neutraliteitspolitiek. Tijdens een
etentje in september 1939 met de Nederlandse gezant Harinxma Thoe Slooten viel het de chef
van de Belgische Generale Staf Van den Bergen op hoe gereserveerd en vaag zijn Nederlandse
gesprekspartner was over het idee dat beide landen inlichtingen moesten uitwisselen. De
Belgen wilden volgens Van den Bergen juist de communicatie met de Nederlandse regering
en legerleiding graag verbeteren. Op verschillende Belgische verzoeken hiertoe was echter
begin oktober 1939 nog geen Nederlandse reactie gekomen.287 Half december 1939 vertelde
de Belgische Minister van Defensie Denis aan de Franse militair attaché dat er totaal geen
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militaire contacten met de Nederlanders bestonden, ondanks het feit dat zijn land deze wel
wenste. De Nederlandse afwijzingen om in gesprek te komen, waren volgens hem voor de
Belgen aanleiding om dan ook maar geen moeite meer te doen.288

Het idee dat met de Nederlanders volstrekt niet te praten viel over defensie aangelegenheden
werd echter wel enigszins overdreven door de Belgen. In werkelijkheid liepen er vanaf okto-
ber 1939 tal van militaire contacten tussen Nederland en België, onder ander via de diploma-
tieke vertegenwoordiging in Berlijn en tussen de Nederlandse Generale Staf en de Belgische
militair attaché in Den Haag. De rapportages van kolonel Diepenrijckx zullen zijn superieu-
ren in Brussel kopzorgen hebben gebaard. Zo was de gevechtswaarde van de Nederlandse
strijdkrachten volgens zijn inschatting zwak en hij vond dat de verdediging van Noord-
Brabant en Limburg verwaarloosd werd.289 Het Belgische gebrek aan vertrouwen in de
Nederlandse wil om een sterke defensie ten zuiden van de rivieren op te bouwen had de nodi-
ge consequenties die niet onopgemerkt bleven voor de buitenlandse waarnemers. Eind 1939
rapporteerde de Britse militair attaché in Brussel dat de Belgen weinig bereidwillig waren
tegenover Nederland omdat zij vermoedden dat de Nederlanders niet van plan waren om de
zuidelijke provincies goed te verdedigen.290 

De Belgische legerleiding probeerde ter verbetering van de kwetsbare verdediging van Noord-
Brabant de Nederlanders te bewegen een linie verder westwaarts in te richten. Een stelling in
de omgeving van Breda of Tilburg was korter dan de Peel-Raamstelling en kon gemakkelij-
ker aansluiten op de Belgische verdediging aan het Albertkanaal. Tijdens zijn bezoek aan
Nederland in het kader van het gemeenschappelijke vredesinitiatief van de vorsten vond,
dankzij bemiddeling van Prins Bernhard, op 7 november 1939 een gesprek plaats tussen Van
Overstraeten en de Nederlandse opperbevelhebber Reijnders. Volgens Van Overstraeten was
Reijnders heel optimistisch. De Nederlandse generaal was ervan overtuigd dat zijn land, zoals
in 1914, ook nu weer neutraal zou kunnen blijven. Over de verdediging van de zuidelijke pro-
vincies meldde Reijnders dat de Maaslinie in goede staat van verdediging was gebracht en
twee dagen zou kunnen standhouden. Van Overstraeten concludeerde uit het gesprek dan ook
dat de Nederlanders niet van plan waren hun verdediging met de Belgen af te stemmen. Hij
schreef in zijn dagboek hierover niet verrast te zijn omdat het probleem van de Nederlandse
defensie onoplosbaar was. Nederland had te weinig troepen ter beschikking voor de verdedi-
ging ten zuiden van de rivieren en de inrichting van een stelling bij Tilburg of Breda, die wel
verbonden zou kunnen worden met de Belgische verdediging, was niet voorbereid.291 Ook de
Belgische Minister van Defensie sprak half december 1939 tegenover Laurent zijn voorkeur
uit voor een verdedigingslinie bij Breda. De Belgische legerleiding wilde volgens Denis de
Nederlanders niet helpen door troepen naar het buurland te sturen, maar misschien kon de
nieuwe Nederlandse stelling via Turnhout op de Belgische verdediging worden aangesloten.292

Vanaf het nieuwe jaar werden er nu van Nederlandse zijde pogingen tot toenadering met de
Belgen ondernomen. De nieuw aangetreden Nederlandse militair attaché in Brussel, kapitein
Doorman, benaderde op 4 februari 1940 op last van Reijnders de Belgische legerleiding over
het probleem van de Peel-Raamstelling. Hij noemde de stelling met betonnen schuilplaatsen
een ogenschijnlijk onneembare linie die alleen jammer genoeg niet aansloot bij de Belgische
verdediging. De Nederlandse attaché vroeg zich af of het voor beide landen geen grote voor-
delen zou opleveren als de verdedigingsplannen op elkaar zouden worden afgestemd.293 Na
enkele dagen van studie wees Van Overstraeten het Nederlandse verzoek echter af. De nieu-
we Nederlandse opperbevelhebber Winkelman deed echter enkele weken later nogmaals een
poging de Belgen op andere gedachten te brengen waarbij stevige druk niet werd geschuwd.
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Naar aanleiding van een overleg tussen de Ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie,
Winkelman, zijn chef-staf en de Nederlandse gezant in Brussel, kreeg Doorman de opdracht
contact te zoeken met de Belgische legerleiding. Op 21 februari 1940 bood hij de Belgen aan
dat, indien zij het gat ten zuiden van de Peel-Raamstelling zouden sluiten, de Nederlanders de
verdediging ten zuiden van de rivieren wilden versterken met extra troepen in de omvang van
een legerkorps. Doorman dreigde echter ook dat bij een Belgische afwijzing het Nederlandse
opperbevel gedwongen was de troepensterkte in de Peel-Raamstelling juist te verminderen.
Het dreigement dat de Nederlanders de verdediging van Noord-Brabant nog verder zouden
verzwakken maakte wel indruk op de Belgen. In reactie zei Koning Leopold III dat gepro-
beerd moest worden de Nederlanders af te houden van deze isolationistische strategie.294

Mogelijk kreeg Doorman daarom een vriendelijk en diplomatiek antwoord dat echter iedere
onduidelijkheid uitsluit. De Belgen waren van mening dat de bezetting van de Peel-
Raamstelling te zwak was. Vermindering van het aantal troepen zou de kwetsbaarheid van de
stelling nog groter maken. Hierdoor werd het voor de Duitsers nog aantrekkelijker om een
snelle aanval in de richting van Zeeland te maken waardoor geallieerde hulp onmogelijk zou
worden. De Belgische legerleiding bood de Nederlanders daarom aan een gezamenlijke ver-
dedigingslinie tussen Arendonk, Tilburg en Heusden in te richten. Versterking van de zuide-
lijke provincies met minimaal één extra Nederlands legerkorps was hiervoor echter wel nood-
zakelijk.295 

Om verschillende redenen waren de Belgen volstrekt niet van zins om de Nederlanders tege-
moet te komen betreffende de Peel-Raamstelling. Winkelman verklaarde eind februari 1940
nog aan Diepenrijckx dat hij de betrekkingen tussen de Nederlandse en Belgische Generale
Staf wilde verbeteren en de Belgische militair attaché werd de gelegenheid geboden de Peel-
Raamstelling te gaan inspecteren.296 Ook Van Overstraeten werd uitgenodigd om de linie te
bezoeken. De Belgische legerleiding bleef echter weinig vertrouwen hebben in de Peel-
Raamstelling of in de gevechtskracht van de Nederlandse krijgsmacht. Naar aanleiding van
het rapport van het bezoek van Diepenrijckx aan de Peel-Raamstelling schreef Van
Overstraeten in zijn dagboek op 9 maart 1940: ‘Je remarque que l’organisation du Peel ne
forme qu’un cordon; que toute la défense vivante sera sous béton; que l’attitude des faibles
réserves sous le bombardement massif de l’aviation est incertaine; qu’un débarquement de
troupes par avions sur les derrières peut faire tout s’effondrer.’297 Bovendien waren de Belgen
op de hoogte over de verdeeldheid binnen de Nederlandse legerleiding over de verdediging
van Noord-Brabant. Zo had Minister van Defensie Dijxhoorn aan Diepenrijckx verteld geen
vertrouwen in de Peel-Raamstelling te hebben en dat zijn voorkeur uitging naar een linie bij
Breda. Van Overstraeten besefte dat het opgeven van de Peel-Raamstelling een groot risico
voor de Belgische positie aan het Albertkanaal zou inhouden, maar hij was van mening dat de
verdediging van de stelling onverantwoord was. Hij wist dat de Fransen niet van plan waren
de Peel-Raamstelling te steunen zodat hulp alleen door de Belgen kon worden geleverd.
Omdat de Fransen ook niet voornemens waren tot aan het Albertkanaal op te rukken, wilden
de Belgen ook niet tegemoet komen aan de Nederlandse wens om het gat in de verdediging te
dichten. De Belgische voornaamste verdedigingslinie kwam zonder geallieerde steun toch al
zwaar onder druk te staan, laat staan dat de Belgen hun troepen nog ten noorden van het
Albertkanaal zouden laten opereren. Volgens Van Overstraeten had afstemming met de
Nederlandse defensie onder deze condities weinig zin en moesten de Belgen niet afhankelijk
worden van de Nederlanders.298
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Evenals de Franse legerleiding waren de Belgen voorstander van een Nederlandse linie bij
Breda of desnoods Tilburg. Begin maart 1940 vroeg Gamelin of België na het begin van de
aanval troepen ten noorden van Antwerpen in de omgeving van Woensdrecht wilde statione-
ren. Dit zou de opmars van de Franse hulpoperatie naar Breda vergemakkelijken en voorko-
men dat de Duitsers er mogelijk eerder zouden zijn. Van Overstraeten reageerde zeer terug-
houdend maar de Belgen hadden wel hun 18e Infanteriedivisie ten noorden van het
Albertkanaal langs het kanaal van Turnhout bij Arendonk gestationeerd zodat dekking gege-
ven zou kunnen worden aan de opmars van het Franse 7e Leger en aansluiting op een moge-
lijke Nederlandse linie bij Tilburg.299 

Voor de Belgen speelde wellicht ook nog een ander belang mee. Zij waren door de geallieer-
den zeer goed op de hoogte gebracht van de Franse opmars naar Noord-Brabant. Generaal
Laurent besprak de hulpoperatie met Van Overstraeten al op 20 januari 1940. Het 7e Leger
kon volgens de Franse militair attaché, gezien de zwakte van de Peel-Raamstelling, onmoge-
lijk de Nederlandse wens vervullen van een opmars tot de Zuid-Willemsvaart. De door de
Fransen voorgestelde stelling bij Breda was nog totaal onvoorbereid. Laurent verwachtte dat
de geallieerden zich daarom zouden beperken tot de bezetting van Zeeland en het sturen van
een gemotoriseerde eenheid naar Breda. Het Franse 7e Leger zou dan als reserve achter de
Belgische linie worden geposteerd.300 In het opmarsbevel van Georges van 20 maart 1940
stond inderdaad verordonneerd om, indien het bevel van de Bredamaneuvre niet zou worden
gegeven, het 7e Leger in België in te zetten: ‘Si l’orde de pénétrer en Hollande n’est pas
donné- Tout en restant en mesure d’agir comme il est prescrit ci-dessus, la VIIe armée devra:
Prendre toutes les dispositions pour renforcer la défense belge sur la position fortifiée
d‘Anvers et dans la région de Malines, renforcer par un premier échelon de forces la défense
du canal de Turnhout dans le cas où les Belges n’auraient pas abandonnée cette ligne.’301 De
inzet van het goed uitgeruste Franse 7e Leger in België zou de verdediging daar aanzienlijk
versterken en de kans vergroten dat de geallieerden het Albertkanaal zouden bereiken. In dit
licht bezien hadden de Belgen er belang bij dat de opmars van het 7e Leger naar Noord-
Brabant werd afgelast. Het is in ieder geval opvallend dat de Belgische legerleiding de
Fransen een aantal malen erop wees geen vertrouwen te hebben in de geallieerde hulpopera-
tie aan Nederland. Zo vertelde Leopold III op 8 maart 1940 aan zijn ministers dat Gamelins
plan voor opmars van de geallieerde linkerflank naar Nederland een zeer moeilijke operatie
was met vrijwel geen kans op succes: ‘L’opération de secours de la Hollande par les armées
franco-britanniques est une manoeuvre d’exécution difficile dont la réussite est actuellement
presque impossible.’302 Ten zuiden van de grote rivieren had Nederland slechts weinig troepen
en geen enkele verdedigingslinie tussen de Peel en Zeeland. Volgens de Belgische vorst
bestond dan ook het risico dat de Duitsers eerder in Zeeland konden zijn dan de geallieerden.
Hij merkte ook op dat de Britten, afgezien van de R.A.F., geen enkele interesse toonden voor
de hulpoperatie aan Nederland. Zelfs de bezetting van Zeeland liet hen onverschillig. De
Belgische militair attaché kreeg de opdracht de zienswijze van de Belgische Koning aan
Gamelin door te geven. De Franse opperbevelhebber moest er ook op worden gewezen dat,
terwijl de geallieerden zich concentreerden op het front in het noorden, het zwaartepunt van
de Duitse aanval wel eens meer zuidelijk, op de Ardennen en Dinant, gericht zou kunnen
zijn.303 Ook Van Overstraeten liet Hautcœur op 15 februari 1940 weten dat hij de opmars van
het 7e Leger naar Nederland wel erg avontuurlijk vond. Tegen Laurent vertelde de Belgische
generaal eind maart dat hij geen vertrouwen had in de Peel-Raamstelling omdat de stelling
kwetsbaar was voor omsingeling. Van Overstraeten geloofde meer in de linie Tilburg naar het
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Kanaal van Turnhout, maar omdat hier nog veel werk moest worden verricht zouden de geal-
lieerden zich misschien tevreden moeten stellen met een meer teruggetrokken positie bij
Breda of zelfs Roosendaal.304

In de loop van het voorjaar van 1940 bleek dat er geen oplossing mogelijk was ten aanzien
van het gezamenlijk optrekken van Nederland en België bij de verdediging van Noord-
Brabant. Volgens de Belgen zou de Nederlandse poging stand te houden in de Peel-
Raamstelling onvermijdelijk tot een catastrofe leiden en zij waren niet bereid het gat in de
Nederlandse verdediging te dichten. De Nederlanders overwogen op hun beurt nooit serieus
om een linie bij Breda of Tilburg in te richten. Op 9 april 1940 werd Diepenrijckx door de
Nederlandse Generale Staf ingelicht dat het Nederlandse IIIe Legerkorps na een Duitse inva-
sie ten noorden van de Maas zou worden teruggetrokken.305 De door Van Overstraeten
genoemde ‘solution égoïste’306 werd hiermee door de Nederlanders in hun krijgsplan opgeno-
men. De Belgen beseften echter ook dat zij er een belang bij hadden dat de hulpoperatie van
het Franse 7e Leger aan Nederland geen doorgang zou vinden. De Franse militair attaché rap-
porteerde eind april 1940 over een gesprek dat hij had gevoerd met de Belgische Minister van
Defensie. Luitenant-generaal Denis had zich hierbij laatdunkend uitgelaten over het
Nederlandse leger. Het Nederlandse opperbevel had volgens hem de illusie dat de Peel-
Raamstelling zou standhouden, terwijl de stelling echter vanuit het noorden en het zuiden kon
worden omsingeld: ‘Il [Dennis] estime que l’Armée hollandaise n’est qu’une armée improvi-
sée, qu'elle manque surtout de cadres et que son Haut Commandement se leurre en croyant
pouvoir tenir derrière le PEEL, position qui sera tournée par le Nord et par le Sud.’307 Denis
zei verder nog verheugd te zijn over het Nederlandse voornemen om de linies bij Breda en
Tilburg, die nog lang niet gereed waren, te versterken. De Belgische Minister van Defensie
gaf met deze laatste opmerking blijk zelf ook niet geheel vrij te zijn van het koesteren van illu-
sies. 

De Belgische houding ten aanzien van een Duitse aanval op Nederland 
De tweede vraagstelling waarmee de Belgische regering gedurende de Drôle de Guerre ten
aanzien van zijn noorderbuur worstelde, was hoe het moest reageren op een Duitse aanval op
alleen Nederland. De geallieerden wilden immers in dat geval dat België zijn grondgebied
openstelde voor de Franse troepen die snel naar het noorden moesten oprukken om Nederland
te helpen. De Belgische legerleiding was echter sterk verdeeld over het inwilligen van deze
geallieerde wens die in de praktijk het opgeven van de neutraliteitspolitiek zou betekenen. 
Evenals de Britten en de Fransen beschouwden de Belgen een Duitse aanval op alleen
Nederland als een reëel gevaar. Op 11 oktober 1939 besprak de Britse militair attaché luite-
nant-kolonel Blake met de Belgische generaal-majoor Van Overstraeten de diverse mogelijke
Duitse plannen. Volgens Blake was een aanval op Nederland voor de Duitsers de meest voor
de hand liggende operatie aan het Westfront. Niet alleen zouden zij dan de Maginotlinie ver-
mijden, maar bovendien kon Duitsland profiteren van het feit dat Nederland defensief zwak
en politiek geïsoleerd was. De Nederlandse krijgsmacht had geen oorlogservaring en zou naar
de mening van de Britse militair attaché onder druk van terreurbombardementen vanuit de
lucht binnen enkele dagen uiteenvallen. Van Overstraeten beaamde dat het Nederlandse leger
de zwakke schakel aan het Westfront vormde en dat hij zich bezorgd maakte over hetgeen een
Duitse bezetting van Nederland betekende voor de positie van België. Op de vraag van de
Belgische generaal over de interventiemogelijkheden van de Britse luchtmacht en marine bij
een Duitse aanval op Nederland antwoordde Blake dat geallieerde hulp zeer moeilijk was.308
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De Belgen twijfelden niet aan het Nederlandse voornemen om de geallieerden na een Duitse
inval om hulp te vragen. Op 1 december 1939 deelde de Nederlandse gezant Harinxma thoe
Slooten in opdracht van Den Haag aan Spaak mee dat zijn land ingeval van een Duitse aan-
val het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk om bijstand zou verzoeken. De Belgische Minister
van Buitenlandse Zaken beschouwde dit als een zeer belangrijke mededeling omdat hierdoor
de positie van zijn land duidelijk werd. Omdat grootschalige geallieerde steun aan Nederland
alleen via Belgisch grondgebied mogelijk was, werd de geallieerde hulpoperatie aan
Nederland dientengevolge ook een zaak voor België.309 Begin maart 1940 herhaalde Harinxma
thoe Slooten tegenover Spaak het standpunt van de Nederlandse regering dat bij een Duitse
aanval de hulp van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zou worden ingeroepen. De
Nederlandse gezant zei er duidelijk bij dat zijn land bleef vasthouden aan de traditionele poli-
tiek van neutraliteit en dat er dus nog geen militaire besprekingen werden gehouden met de
geallieerden Ook Van Kleffens meldde op 10 april 1940 aan de Belgische gezant Nemry, dat
de Nederlanders onmiddellijk om Britse bijstand wilden vragen na een Duitse inval. Volgens
de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken zou Vlissingen één van de Duitse aanvals-
doelen zijn. Het was naar zijn mening een wederzijds belang voor België en Nederland om te
voorkomen dat de strategisch gelegen havenstad aan de Westerschelde bij verrassing kon wor-
den bezet door de Duitsers.310

Het novemberalarm maakte de vraag hoe België zich moest opstellen bij een Duitse aanval op
alleen Nederland plotseling zeer acuut. In de Belgische kabinetsvergadering van 10 november
1939 werd uitvoerig gesproken over het onderwerp. Spaak was er een uitgesproken voorstan-
der om na een Duitse inval in Nederland onmiddellijk de Belgische neutraliteit op te geven en
de hulp van de geallieerden in te roepen: ‘Mon sentiment est que, dans l'hypothèse envisagée,
le devoir de la Belgique est de sortir de sa neutralité et d’appeler immédiatement nos
garants.’311 De andere ministers wilden echter nog een slag om de arm houden en waren tegen-
stander van een volledig automatische reactie op iedere vorm van Duitse agressie tegen de
noorderbuur. Zij vonden dat er onderscheid moest worden gemaakt tussen een Duitse opera-
tie in Nederland ten noorden of ten zuiden van de grote rivieren. Het kabinet besloot uitein-
delijk dat een Duitse aanval op geheel Nederland zulke ingrijpende militaire en economische
gevolgen voor België had dat in principe de hulp van de geallieerden moest worden ingeroe-
pen. Wanneer de Duitsers echter alleen het Nederlandse gebied ten noorden van de Maas zou-
den bezetten dan werd de situatie nog als minder urgent beoordeeld en zou opnieuw afgewo-
gen worden hoe te handelen. Met deze opstelling gingen de ministers veel verder dan de
Koning wilde gaan. Leopold III schreef naar aanleiding van de kabinetsvergadering dan ook
een scherpe brief aan premier Pierlot waarin hij aandrong op een strikte handhaving van de
neutraliteit.312 

Niet alleen de Belgische regering was verdeeld over de houding die het land moest innemen
bij een Duitse aanval op alleen Nederland, ook de deskundigen op het Ministerie van
Buitenlandse Zaken verschilden hierover van mening. Van Zuylen, directeur-generaal van de
afdeling politieke zaken, schreef eind september 1939 een uitgebreide notitie: ‘Que ferons-
nous en cas de guerre.’ Hierin behandelde hij ook de vraag wat België moest doen als alleen
Nederland bezet zou worden. Volgens Van Zuylen konden de noorderburen uitsluitend wor-
den geholpen als er sprake was van militaire samenwerking. Nederland weigerde echter elke
vorm van militair contact. België had naar mening van Van Zuylen daarnaast ook geen enke-
le morele verplichting om Nederland bij te staan. Nederland had immers in 1914 ook niet
overwogen om België militair te helpen en het land zou er nu ook weer alles aan doen om bui-
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ten de oorlog te blijven. Van Zuylen kon zich echter wel voorstellen dat Belgische troepen bij
een Duitse inval van Nederland onmiddellijk de linker Scheldeoever zouden bezetten. Het
belang van de vrije toegang tot Antwerpen maakte het militair noodzakelijk om Zeeuws
Vlaanderen in te nemen vóór de Duitsers. Aan Den Haag kon kunnen worden uitgelegd dat
het om een tijdelijke maatregel ging totdat Duitsland zich uit Nederland teruggetrok: 

‘En ce qui concerne cette occupation de la Hollande par l’Allemagne et indépendamment de la ques-
tion d’une entrée de la Belgique dans la lutte, une autre problème importante se pose. Notre sécuri-
té n’exige-t-elle pas que nous occupions immédiatement la rive gauche de l'Escaut, en territoire hol-
landais? Si les nécessités militaires le commandent, je crois que nous ne devons pas hésiter à le faire.
Nous pourrons expliquer au Gouvernement de La Haye que notre occupation est temporaire et ce
sera dès que l'Allemagne aura évacué les Pays-Bas.’313

De invloedrijke Belgische ambassadeur in Duitsland Davignon was er ook tegenstander van
om het lot van zijn land aan dat van Nederland te verbinden. Zijn standpunt in deze was
opmerkelijk omdat hij in Berlijn innig samenwerkte met het Nederlandse gezantschap en
daardoor ook de beschikking kreeg over de unieke inlichtingen van de Nederlandse militair
attaché Sas. Davignon was van mening dat de Nederlandse positie veel zwakker was dan de
Belgische. Nederland was kwetsbaarder door zijn zwakke leger en zijn slechte diplomatieke
optreden en de Duitsers zouden het land sneller aanvallen dan België. De Belgische ambassa-
deur maakte zich zelfs zorgen dat een te openlijk beleden solidariteit tussen Nederland en
België door de Duitsers uitgelegd kon worden als een vorm van een alliantie gericht tegen hun
land.314 De Belgische Minister van Buitenlandse Zaken Spaak wilde daarentegen de neutrali-
teit wel opgeven in reactie op een Duitse aanval op Nederland. Op persoonlijke titel gaf hij dit
signaal ook veelvuldig af aan Franse en Britse diplomaten. 
Ook de Belgische legertop was er over het algemeen voorstander van een Duitse aanval op
Nederland als een casus belli te beschouwen. De chef van de Generale Staf Van den Bergen
schreef op 10 november 1939 aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken dat een Duitse aan-
val op Nederland zijn land in een strategisch zeer ongunstige positie zou brengen. Na een
Duitse bezetting van Nederland zou de Belgische frontlijn met Duitsland aanzienlijk toene-
men. België had niet genoeg troepen om de hele grens met Nederland krachtig te verdedigen.
Na een eventuele Duitse inname van Zeeland zou bovendien de gehele Belgische kustlijn ook
moeten worden afgeschermd. Volgens Van den Bergen had België geen andere keus dan zo
snel mogelijk geallieerde hulp in te roepen. Hoewel de eerste snelle geallieerde eenheden bin-
nen vier uur konden arriveren was effectieve steun pas na 48 uur te verwachten. Het was daar-
om wenselijk om nu al in het geheim een beroep op de geallieerden te doen zodat hun hulp-
troepen klaar zouden staan aan de grens.315 Ook generaal-majoor Van Overstraeten had al in
een vroeg stadium besloten dat zijn land wel moest reageren op een Duitse aanval op
Nederland. Van Overstraeten had als voornaamste militaire raadsman van Leopold III een
grote invloed. De Franse militair attaché noemde hem zelfs ‘le vice-roi.’316 Al op 12 augustus
en 14 september 1939 rapporteerde Van Overstraeten aan de Koning dat België in de oorlog
zou worden meegesleurd als het Nederlandse grondgebied werd aangetast door Duitsland. Hij
schreef dat hij een snelle Duitse overwinning op Polen verwachtte en dat Hitler nog voor de
winter wilde toeslaan op het Westfront nu de geallieerden nog zwak waren. Duitsland zou
mogelijk Nederland willen bezetten om een goede uitgangspositie voor de lucht- en zeeoor-
log tegen het Verenigd Koninkrijk te verwerven. Met Duitse eenheden in Breda en geallieer-
den troepen in Lille op slechts een kwartier vliegen van Brussel zou de positie van België
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onhoudbaar zijn geworden: ‘Ainsi, toute pénétration allemande en Hollande accule la
Belgique à la guerre. Constraints de participer aux hostiliés, de quel côté nous ranger?
Indubitablement, sous la bannière de la loyauté. Nous devons donc considérer toute insulte
aux territoire hollandais comme une atteinte à notre propre inviolabilité.’317

Maar niet iedereen in de directe omgeving van de Belgische vorst was deze mening toege-
daan. Capelle, de persoonlijke secretaris van de Koning, schreef half december 1939 aan
Leopold III dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken geen rekening had gehouden met de
mogelijkheid dat Duitsland tegelijkertijd met een aanval op Nederland de belofte zou doen de
Belgische neutraliteit te respecteren. Hij raadde de Koning aan voorzichtig te opereren en af
te wachten wat de geallieerden zouden doen. België moest pas overwegen de neutraliteit op
te geven als de geallieerden positief reageerden op een hulpoproep van Nederland. Hij wees
ook op het dilemma dat de Belgische bevolking bij een Duitse aanval op Nederland mogelijk
neutraal wilde blijven.318 Capelle vond dat het Belgische belang voorop moest staan: ‘que, si
nous devions intervenir, ce n’était pas par amour des Hollandais, mais pour un motif de sécu-
rité.’319 Eind december 1939 schreef Capelle aan Leopold III dat hij grote vraagtekens had over
de opvattingen van de militairen die over het algemeen het buurland wilden helpen. Hij wees
op de kracht van het Duitse leger en op de noodzaak dat België moest proberen uit de oorlog
te blijven.320 Op 15 februari 1940 adviseerde Capelle zijn Koning andermaal zo lang mogelijk
vast te houden aan de neutraliteitspolitiek en niet te zwichten voor de: ‘sentimentalistes de sur-
face qui voudraient nous faire voler au secours des Hollandais.’321 Nederland zou immers in
het geval van een aanval op alleen België volgens Capelle zijn neutraliteit ook niet opgeven.
Ook anderen probeerden invloed op de Belgische Koning uit te oefenen. De Vlaamse voorzit-
ter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers Van Cauwelaert schreef op 16 oktober 1939
een brief aan Leopold III waarin hij een innige samenwerking tussen Nederland en België
bepleitte. Hij vond dat het handhaven van de Belgische neutraliteit na een Duitse aanval op
Nederland onhoudbaar was. In Vlaamse kringen werd via de pers daarnaast de suggestie ver-
spreid dat er een vergaande militaire samenwerking en mogelijk zelfs een militaire alliantie
met Nederland moest worden gerealiseerd. Gezien de afhoudende opstelling van de
Nederlandse regering was dit echter weinig realistisch.322

In de hele discussie over de Belgische houding ten aanzien van een Duitse aanval op alleen
Nederland vervulde Leopold III een sleutelrol. De Koning was in de positie om de impasse te
doorbreken en een duidelijk standpunt voor zijn land te bepalen. Naast alle adviezen die hij
kreeg, had de Belgische vorst natuurlijk ook zijn eigen opvattingen en voorkeuren. Tussen de
vorstenhuizen van de twee neutrale kleine buurlanden bestond een zekere solidariteit. De
Franse militair attaché Laurent berichtte op 24 september 1939 dat Leopold III weliswaar ach-
terdochtig was maar dat hij ook bekend stond als een anglo- en francofiel en als een loyale
bondgenoot van de geallieerden. Laurent schreef dat hij de eerste Belgische Koning was die
Frans sprak zonder Duits accent. Door de solidariteit die tussen het Belgische en Nederlandse
vorstenhuis bestond, had Laurent goede hoop dat België de hulp van de geallieerden zou
inroepen om gezamenlijk Nederland bij te kunnen staan na een Duitse aanval.323 De voornaam-
ste uiting van de Belgisch-Nederlandse samenwerking was de gemeenschappelijke vredesop-
roep op 7 november 1939. Het initiatief voor het aanbieden van de goede diensten aan de strij-
dende partijen kwam van Wilhelmina. Hoewel de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken
Spaak twijfels had over het nut van de oproep, voelde Leopold III zich verplicht om de
Nederlandse vorstin te steunen. Volgens de Belgische Koning moesten Nederland en België
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samen optrekken anders zouden ze beide apart van elkaar worden vernietigd: ‘Si nous ne fer-
mons pas bloc avec elle, nous serons détruits en détail.’324 Ook tijdens andere persoonlijke
gesprekken gaf de Belgische vorst te kennen dat de Duitse bezetting van Nederland grote con-
sequenties had voor België. Op 27 september 1939 verklaarde hij aan Spaak dat als de
Duitsers Nederland zouden aanvallen hij geen vertrouwen meer in hun woorden zou hebben
en het hem een reden gaf om met de geallieerden te gaan praten.325 Aan zijn vriend Keyes op
18 oktober 1939 vertelde Leopold III dat zijn land bij een Duitse aanval op Nederland neigde
naar het opgeven van de neutraliteit maar dat er nog geen definitieve beslissing was genomen
en dat er ook geen verplichtingen werden aangegaan.326

Op 13 november 1939 ging de Belgische Koning in een gesprek met Keyes dieper in op het
Nederlandse vraagstuk. Hij zei tegen de Britse admiraal buiten dienst dat de Nederlanders de
Belgen niet gevraagd hadden om steun als ze zou worden aangevallen. Zijn land zat echter
ook niet te wachten op een dergelijk verzoek om bijstand. De Belgische strijdkrachten wilden
niet gedwongen worden om buiten hun eigen stellingen in het zuiden van Nederland tegen de
Duitse troepen te strijden. Leopold III gaf tijdens het gesprek echter wel te kennen dat België
de hulp wilde inroepen van de geallieerden als Nederland werd aangevallen.327 Ook Van
Overstraeten schreef in zijn dagboek op 2 april 1940 dat de Belgische Koning er al lang van
overtuigd was dat zijn land de neutraliteit moest opgeven na een Duitse aanval op Nederland.
Hij wilde echter wel zeer voorzichtig opereren om niet de schijn te wekken dat de geallieerde
interventie al was voorbereid. Zo moest de hulp van de Britten en de Fransen pas enkele uren
na de Duitse inval worden ingeroepen. Ook wilden de Belgen druk uitoefenen op Nederland
om niet te kiezen voor de egoïstische oplossing van het vrijwel onverdedigbaar laten van
Noord-Brabant: ‘Le Roi est convaincu depuis longtemps que si la Hollande est attaquée nous
devons marcher. Une restriction conseillée par la prudence ne porterait que sur un délai de
quelques heures pour achever nos mesures d’alerte et ne pas de nous démasquer avant la mise
en branle du dispositif de secours franco-brittannique. Actuellement, notre concours le plus
utile serait d’intervenir discrètement à La Haye pour empêcher que la solution égoïste ne pren-
ne le dessus.’328 De aantekening van Van Overstraeten in zijn dagboek lijkt een juiste weerga-
ve van de visie van Leopold III over het Nederlandse vraagstuk. Hij was zich ervan bewust
dat de verdediging van zijn land ernstig bemoeilijkt zou zijn als Duitsland Nederland bezette.
Het zou dan ook onvermijdelijk zijn om de hulp van de geallieerden in te roepen. Tot die tijd
wilde de Belgische Koning echter vasthouden aan de strikte handhaving van de neutraliteits-
politiek. Hij was er dan ook tegenstander van dat de Belgische regering zich op enige wijze
zou committeren aan de geallieerden. Niet alleen wenste Leopold III de maximale bewegings-
ruimte in het buitenlands beleid te behouden, ook was hij bang om de Duitsers te provoceren.
Hierin botste de Belgische vorst met zijn ministers die een vrijere interpretatie van de buiten-
landse politiek hadden. Volgens Spaak en anderen moest België een onafhankelijkheids- en
zelfstandigheidspolitiek voeren waarbij uitvoerige militaire contacten met het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk gerechtvaardigd waren. Deze tegenstelling vormde de kern van de
machtsstrijd tussen de Koning en zijn ministers over het te voeren beleid tegenover de gealli-
eerden en Nederland.329 

De spanning tussen het Paleis en het kabinet bleek onder andere toen Spaak op 19 december
1939 voor het parlement een toespraak wilde houden over de Belgisch-Nederlandse solidari-
teit. De Koning en zijn staf hadden na lezing vooraf van zijn voordracht de indruk dat
Nederland te nadrukkelijk in bescherming werd genomen. Onder druk van het hof paste de
Minister van Buitenlandse Zaken zijn verhaal aan. Voor het parlement zei hij nu dat er geen
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automatismen bestonden in de Belgische buitenlandse politiek en dat zijn land de handen vrij
moest houden. Een eventuele wijziging van de Nederlandse situatie liet België in de woorden
van Spaak echter niet onverschillig: 

‘Pour ma part je n’hésite pas à déclarer que militairement, économiquement et moralement, une
Hollande indépendante et neutre est d’un intérêt capital pour Belgique. Je crois inutile de dévelop-
per des vérités aussi évidentes. Je veux plus qu’hier encore, -les événements me l’ordonnent- éviter
tout automatisme de la politique étrangère belge; je désire garder les mains entièrement libres et
juger les situations, tous les éléments étant connus. Aussi, je considère que ce serait une impruden-
ce d’arrêter, dès maintenant, définitivement l’attitude que nous aurions à prendre, dans l’hypothèse
où la situation de la Hollande serait modifée. Mais j’ajoute avec fermeté qu’il serait insensé de pro-
clamer qu’un tel événement nous laisserait indifférents.’330

Tegen Franse en Britse diplomaten zei Spaak dat hij er persoonlijk van overtuigd was dat
België zijn neutraliteit zou opgeven na een Duitse aanval op Nederland. 
Behalve Spaak onderhield echter ook Capelle veel contacten met de leden van de Franse en
Britse ambassade. Daarbij verklaarde hij niet alleen veelvuldig dat zijn land niet automatisch
Nederland te hulp zou komen maar trok hij bovendien de Nederlandse wil tot verzet in twij-
fel. Zo zei Capelle op 1 april 1940 tegen de Britse ambassadeur Oliphant: ‘Officiellement le
Gouvernement hollandais et le Ministre van Harinxma affirment énergiquement qu’ils se
défendraient de toutes leurs forces.....mais il est curieux de constater combien persiste le bruit
suivant lequel, en réalité, la résistance serait toute de surface.’331 Overigens vroegen onder
ander ook Leopold III, Davignon en Diepenrijckx zich meermalen af of Nederland tot het
uiterste weerstand wilde bieden tegen een Duitse invasie.332 

De tegenstellingen die binnen de Belgische regering bestonden over het Nederlandse vraag-
stuk leidden ertoe dat er voortdurend verschillende signalen werden afgegeven aan de gealli-
eerden. Spaak had naar aanleiding van het novemberalarm een nota voorbereid waarin België
verklaarde de neutraliteit op te geven na een Duitse aanval op Nederland en waarin de gealli-
eerden werd gevraagd om militaire bijstand. Op 10 januari besprak de Minister van
Buitenlandse Zaken zijn stuk met Leopold III. Dat de Belgische Koning terughoudend was,
bleek toen de notitie op 27 februari werd voorgelegd aan het kernkabinet. De lange discussie
die toen werd gevoerd leidde niet tot een conclusie. Spaak wilde het verste gaan. Hij was
bereid om militaire besprekingen met de geallieerden te voeren mits de Fransen beloofden het
hele Belgische grondgebied te verdedigen. Leopold III wilde echter niet dat het verzoek van
Spaak naar Parijs verzonden werd om opheldering te verschaffen over de Franse militaire
steun aan Nederland. De Belgische Koning vond dit te gevaarlijk omdat zijn land hierdoor
mogelijk gedwongen werd tot militair overleg met Frankrijk. Hij wenste de handen vrij te
houden en eerst duidelijkheid te krijgen over de Nederlandse houding.333

Begin maart 1940 werd de Franse en Britse druk op de Belgische regering opgevoerd om een
standpunt in te nemen over een hulpoperatie aan Nederland. Op 8 maart 1940 verzochten de
geallieerden België om hun leger posities te laten in nemen in Nederlands Zeeuws-Vlaanderen
in reactie op een Duitse inval. In feite wilden Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zich hier-
mee verzekeren van de Belgische deelname aan hun hulpoperatie naar Nederland. Leopold III
was dan ook ongelukkig met het verzoek en wilde geen militaire afspraken maken. Tegenover
de Belgische legerleiding gaf hij te kennen weinig vertrouwen te hebben in de lange Franse
opmars naar Nederland. Niet alleen was de Nederlandse verdediging van Zeeland en Noord-
Brabant zwak, ook de Britten stonden volgens hem onverschillig tegenover de hulpoperatie.
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Ook Spaak zat duidelijk in zijn maag met de situatie en vreesde de gevolgen voor zijn land bij
een Duitse aanval op alleen Nederland: ‘Elle serait surtout importante, dans l’éventualité la
plus tragique pour nous, celle où la Hollande seule serait attaquée.’334 Daar kwam nog bij dat
ook anderen interesse begonnen te tonen in het vraagstuk. Zo informeerde de Duitse ambas-
sadeur Von Bülow op 1 februari 1940 nadrukkelijk bij Spaak naar de Belgische positie ten
opzichte van Nederland.335 Het Nederlandse opperbevel liet medio maart 1940 aan de Fransen
weten bezorgd te zijn over de situatie. Nederland zou zich tegen ieder ultimatum verzetten
maar zijn krijgsmacht zou minder lang kunnen standhouden indien België neutraal bleef. De
Nederlanders wilden dan ook graag van de Fransen weten wat zij wisten over de Belgische
houding bij een Duitse overval op Nederland.336

Het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken was zich ervan bewust dat het land na een
Duitse aanval op Nederland klem zou komen te zitten tussen de strijdende partijen. Begin
maart 1940 zei Spaak tegen Capelle dat de Nederlandse positie België voor een serieus pro-
bleem plaatste. Hij vergeleek hierbij de situatie van de Lage Landen met die van Scandinavië.
Ook Noorwegen en Zweden stonden onder druk om geallieerden troepen doorgang te verle-
nen zodat zij Finland konden helpen in haar oorlog tegen Rusland. Om Nederland te steunen
moesten de geallieerden een doorweg willen forceren door België. De Belgische minister
onderkende dat het niet mogelijk was om tegen twee tegenstanders tegelijk te vechten. Het
zou dan ook onverstandig zijn om zich met militaire middelen te verzetten tegen de geallieer-
de eenheden die naar het noorden oprukten. Wel zou Parijs duidelijk gemaakt kunnen worden
dat door het vernielen van de eigen bruggen en het blokkeren van de wegen de geallieerde
hulptroepen nooit op tijd in Nederland konden aankomen: ‘Combattre sur deux fronts n’est
évidemment pas possible. – Ne pourrait – on, dès à présent, laisser entendre à Paris que, dans
l’hypothèse envisagée (entrée des troupes françaises et anglaises en Belgique, malgré notre
opposition), nous nous arrangerions de telle façon que l’avantage excompté (arriver rapide-
ment en Hollande) ne serait pas obtenu. Notre opposition consiste dans des destructions de
routes, de voies de chemins de fer, de ponts et dans l’encombrement des routes.’337 Door dit
lijdelijk verzet van België was de geallieerde hulpoperatie aan Nederland in feite gedoemd om
te mislukken.  
Begin mei 1940 was een nieuw invasiealarm aanleiding om in de Belgische regering ander-
maal de discussie te voeren over de Belgische opstelling tegenover een Duitse aanval op
alleen Nederland. Tijdens een overleg op 7 mei 1940 oefenden de Belgische Premier en de
Ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken druk uit op Leopold III om in dat geval de neu-
traliteit op te geven. Voor Capelle kwam de hernieuwde poging van de bewindslieden niet als
een verrassing. Een dag eerder had hij de Koning geadviseerd om voet bij stuk te houden aan-
gaande de strikte handhaving van de neutralitreit waarbij hij zich laatdunkend uitliet over de
ministers: ‘Quoiqu’il en soit et quelle que soit la décision que prendra le Roi, il me semble
qu’il faut absolument laisser les Ministres dans l’incertitude: ce sont des bavards, des timides,
des politiciens.....ils ne pourraient jamais garder le secret que leur confierait le Roi.’338  Spaak
taxeerde de internationale situatie juist in en liet weten dat België in een onmogelijk positie
kwam als de geallieerden een doorgang opeisten. Ook Premier Pierlot was van mening dat
handhaving van de neutraliteit dan onhoudbaar werd. De Belgische Koning liet echter weten
dat hij het maar een theoretische discussie vond. De realiteit kon altijd anders zijn en het was
beter de Belgische opstelling te laten afhangen van de situatie. Één dag later troffen de minis-
ters elkaar weer in het kabinetsberaad. Hier kwamen zij overeen dat wanneer de Belgische
neutraliteit in een zeer moeilijke positie zou raken er een beroep gedaan moest worden op de
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Britse en Franse garantie. Van automatisme kon echter geen sprake zijn en een definitief
besluit zou pas genomen worden afhankelijk van de ontstane internationale situatie. Om snel
te kunnen handelen moesten de drie eerder genoemde ministers in overleg met de Koning het
Belgische buitenlands en defensiebeleid kunnen bepalen. In een brief van 9 mei 1940 reageer-
de Leopold III geïrriteerd dat hij gehoord had dat het kabinet een beslissing had genomen over
de Belgische houding ten opzichte van een Duitse aanval op Nederland. Pierlot antwoordde
aan secretaris Capelle dat er nog helemaal geen besluit was gevallen. Duidelijk was echter wel
dat in de gegeven situatie van een Duitse aanval op Nederland België snel een beroep op geal-
lieerde hulp moest doen: ‘Contrairement à ce que pense le Roi, il n’y a pas eu de décision.
Nous avons simplement discuté le problème, très rapidemment d'ailleurs, car nous étions du
même avis : en cas d’invasion de la Hollande, il faudrait que la Belgique abandonne sa neu-
tralité. Mais nous n’avons pas dit: il faut!’339 Dezelfde avond ondervroeg de Franse ambassa-
deur Bargeton tijdens een etentje Pierlot over de Belgische houding bij een Duitse inval in
Nederland. De Belgische premier liet weten een aanval op Nederland als zeer ernstig te
beschouwen, maar liet vervolgens niets los over hoe zijn land hierop zou reageren: ‘Je lui
réponds que toute invasion de la Hollande constituera, à nos yeux, un fait très grave, qui sera
examiné en tenant compte de toutes circonstances.’340 Ondanks het wantrouwen van het Paleis
hield Pierlot zich aan de overeengekomen beleidslijn. Ten aanzien van Nederland bleef de
houding gelden van: ‘pas d’indifférence, mais pas d’automatisme.’341 

Conclusie 
Bij de vraag hoe België wilde omgaan met een Duitse aanval op Nederland speelde een aan-
tal overwegingen een rol. De Belgische legerleiding was zich ervan bewust dat de positie van
België ernstig bedreigd zou worden door een Duitse bezetting van Nederland. Vanuit Noord-
Brabant, Limburg en Zeeland konden Duitse troepen het land van drie kanten aanvallen.
Hoewel België hierdoor feitelijk in hoge mate in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van
Nederland verkeerde, wilden de Belgen echter in de praktijk hun lot niet aan die van de
Nederlanders verbinden. De Nederlandse regering had immers zelf ook niet al te veel oog
voor de belangen van haar zuiderburen. Het land zou, evenals in de Eerste Wereldoorlog,
België zeker niet te hulp komen als diens neutraliteit geschonden werd door een Duitse aan-
val.342 Daarnaast kozen de Nederlanders voor een in Belgische ogen egoïstisch defensiebeleid
door de verdediging ten zuiden van de grote rivieren ernstig te verwaarlozen. Tenslotte had-
den de Belgen een lage dunk van de gevechtskracht van de Nederlandse krijgsmacht. Zelfs de
Nederlandse wil tot weerstand werd in twijfel getrokken. Volgens de Belgische legerleiding
had een hulpoperatie aan Nederland dan ook weinig kans van slagen. Een mogelijke reden
voor België om Nederland desondanks te ondersteunen bij een Duitse aanval was om tege-
moet te komen aan de wens van de geallieerden. Het land bevond zich immers ook in een
afhankelijkheidsrelatie tot Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk omdat de Belgische verdedi-
ging zonder geallieerde steun geen stand zou kunnen houden tegen een Duitse invasiemacht.
De Belgen waren echter hevig teleurgesteld in het feit dat de geallieerde opmars slechts tot
aan de Dyle en niet tot aan de hoofdverdedigingslinie aan het Albertkanaal was gepland.
Hierdoor zou een groot deel van het Belgische grondgebied worden opgegeven en het reste-
rende deel tot een slagveld worden tussen de Europese grote mogendheden. De Belgen ble-
ven proberen de Fransen zover te krijgen om hun hulptroepen tot aan het Albertkanaal te laten
oprukken.343 Hierbij werd ook een aantal malen de mogelijke Belgische steun aan de geallieer-
de hulpoperatie aan Nederland als pressiemiddel gebruikt. Uiteindelijk zou België vooral op
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last van Leopold III tot het moment van de Duitse aanval vasthouden aan zijn neutraliteit ter-
wijl de geallieerden in onzekerheid werden gelaten over de vraag hoe het land wilde reageren
op een Duitse schending van de Nederlandse neutraliteit. 

Het Verenigd Koninkrijk en de feitelijke hulp aan Nederland 
Het Verenigd Koninkrijk had ten aanzien van Nederland een uitgesproken opvatting. Al eind
januari 1939 had het zijn bondgenoten laten weten dat het iedere Duitse aanval op Nederland
als een casus belli te beschouwen. Nederland was immers zeer strategisch gelegen tussen het
Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De grootste zorg voor de Britten was dat de Duitsers de
Nederlandse marine- en luchtmachtbases wilden gebruiken voor aanvallen op hun land. 

Britse druk op Frankrijk 
Begin april 1940 rapporteerde de Britse Luchtmachtstaf over de Nederlandse vliegvelden.
Voor de Luftwaffe was het bezetten van Nederland gunstig voor de versterking van de eigen
luchtverdediging van het Ruhrgebied. Op Nederlands grondgebied kon een Duits waarschu-
wingssyteem en luchtafweer worden geïnstalleerd, terwijl jachtvliegtuigen vanaf de
Nederlandse vliegvelden konden opereren. De Britse Luchtmachtstaf achtte het minder waar-
schijnlijk dat de Duitse luchtmacht ook bommenwerpers in Nederland zou stationeren omdat
die te kwetsbaar waren voor luchtaanvallen. Nederland had volgens het Britse rapport zestien
moderne vliegvelden. Het was onmogelijk deze allemaal permanent uit te schakelen met
luchtaanvallen. Ook een compagnie genisten van de Britse landmacht zou minimaal zeven
dagen nodig hebben voor het volledig vernietigen van één luchtmachtbasis. Het rapport van
de Luchtmachtstaf concludeerde dan ook dat de Duitse verovering van de Nederlandse vlieg-
velden een groot gevaar voor het Verenigd Koninkrijk betekende, en dat de enige effectieve
tegenmaatregel een geallieerde opmars door België was.344

In het geallieerde bondgenootschap was dan ook het Verenigd Koninkrijk de grote animator
om op te treden bij een Duitse aanval op Nederland. Op een aantal beslissende momenten
waren het dan ook de Britten die een voortrekkersrol vervulden ten aanzien van de hulpope-
ratie aan Nederland. Mede onder Britse aandrang zetten de Fransen begin november 1939 de
plannen van de Zeelandoperatie op. Ook het idee van de Bredamanoeuvre werd op 12 novem-
ber 1939 als eerste door een vertegenwoordiger van de Britse Generale Staf geopperd.345 Half
april 1940 was de Britse regering zelfs bereid de Belgische neutraliteit te schenden om de
Nederlanders te hulp te komen. De Fransen waren terughoudender over een mogelijke opmars
door België zonder diens uitnodiging, maar lieten zich ook nu weer grotendeels overtuigen
door de Britten. 
De Britse strategie was er dan ook op gericht om de Fransen te committeren aan hun stand-
punt dat inhield dat niet geaccepteerd kon worden dat de Duitsers de Nederlandse marine- en
luchtmachtbases zouden innemen. Dit kwam nog eens nadrukkelijk aan de orde op een bijeen-
komst van de Britse Chiefs of Staff op 3 mei 1940: ‘The Chiefs of Staff have said they consi-
der that if Germans were to obtain naval and/or air bases in Holland a step would have been
taken which would directly threaten our vital interests, as would be the case if Germany inva-
ded Holland. The French have agreed that a cession of bases by the Netherlands to Germany
should be regarded as an equivalent to an invasion and should be followed by the same action.’346

De Britten vreesden echter dat de Fransen bij een beperkte Duitse maritieme operatie tegen
bijvoorbeeld alleen de Waddeneilanden niet bereid waren om hun hulptroepen door België
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naar Nederland te sturen: ‘It would be a great mistake for the French to think that we are wea-
kening in our view that strenuous action is necessary in the event of German establishing her-
self in Holland.’347 Vanaf vliegveld Texel konden Duitse vliegtuigen aanvallen op het Verenigd
Koninkrijk ondernemen en er ging bovendien een grote dreiging uit voor een Duitse inval in
de rest van Nederland. Een Duitse verovering van de Nederlandse Waddeneilanden was ook
van invloed op de geallieerde plannen voor een opmars door België met als doel delen van
Zeeland te bezetten. De bommenwerpers van de R.A.F. moesten dan ook op grote schaal wor-
den ingezet tegen iedere Duitse poging om welk eiland dan ook in bezit te krijgen. Ook het
War Cabinet was begin mei 1940 van mening dat een aanval op de Waddeneilanden het eer-
ste stadium vormde voor een Duitse bezetting van geheel Nederland. De Britse regering liet
de Fransen weten dat ook een beperkte Duitse operatie tegen Nederland werd beschouwd als
een volledige aanval op het land en dus beantwoord zou worden door Britse luchtaanvallen op
de olieraffinaderijen in het Ruhrgebied.348 In zijn reactie stelde de commandant van de Franse
luchtmacht Vuillemin het niet eens te zijn met dit Britse uitgangspunt. Hij was van mening dat
zeer terughoudend gereageerd moest worden met de inzet van het luchtwapen na een beperk-
te Duitse aanval op Nederland. Vuillemin wees op de mogelijke negatieve reactie van de ande-
re neutrale staten, waaronder in het bijzonder de Verenigde Staten. Het was daarom politiek
gezien veel beter het initiatief tot grootschalige luchtbombardementen aan de Duitsers over te
laten. Bovendien waren de Fransen bang voor tegenaanvallen van de Luftwaffe op doelen in
Frankrijk. De Franse luchtmacht was niet in staat het Franse luchtruim te verdedigen en tege-
lijkertijd een opmars in België te ondersteunen.349 De Britten waren niet echt gelukkig met
deze Franse reactie. In het War Cabinet van 8 mei 1940 werd geconcludeerd dat het nog steeds
niet duidelijk was hoe de Fransen wilden reageren op een Duitse aanval op alleen Nederland
of alleen de Waddeneilanden. Besloten werd Churchill zo snel mogelijk naar Parijs te sturen
om hierover met de Franse legerleiding te overleggen.350 

Britse druk op Nederland 
In de loop van de Drôle de Guerre werd er steeds meer druk door de Britten uitgeoefend op
de Nederlanders om te komen tot een vorm van militaire samenwerking tegen Duitsland. Op
30 maart 1940 liet Van Kleffens aan de Britse gezant Bland weten de noodzaak voor militai-
re besprekingen voorafgaande aan een Duitse aanval niet in te zien omdat de Britse regering
toch al wel moest weten welke hulp Nederland onverhoopt nodig zou hebben.351 Vanaf maart
1940 lag er een brief klaar op het Nederlandse gezantschap in Londen waarin de Britten ver-
zocht werden om na een Duitse inval één divisie, vier tot tien vliegtuigsquadrons en 45 batte-
rijen en 25 pelotons luchtafweergeschut te leveren voor de verdediging van Zeeland en de
Vesting Holland.352 Tijdens het aprilalarm zocht Bland opnieuw contact met de Nederlandse
Minister van Buitenlandse Zaken. De Britse diplomaat merkte op dat het ene na het andere
neutrale land ten val kwam onder de Duitse agressie. Volgens Bland moesten de Nederlanders
niet langer afwachten. Het was verstandiger te anticiperen op een Duitse overweldigende aan-
val door nu al de hulp in te roepen van de gealllieerden: ‘I venture tot think, it is liable to hap-
pen if neutral states are not prepared to ask in time for the help they often ask for when it is
all to late te render it effecively.’353 Van Kleffens antwoordde echter heel stellig dat zijn land
weigerde de neutraliteit preventief op te geven. De Nederlandse Secretaris-generaal van
Buitenlandse Zaken Snouck Hurgronje liet Bland weten dat de geallieerde druk op de neutra-
le landen om hun houding ten opzichte van Duitsland te veranderen alleen maar als een aan-
moediging voor de Duitsers zou worden beschouwd om de eerste stap te zetten.354
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Bland rapporteerde op 16 april 1940 andermaal dat de Nederlandse regering ondanks het grote
Duitse gevaar geen militaire samenwerking met de geallieerden wilde. De Nederlanders
vreesden dat de Duitsers er achter zouden komen indien er militaire gesprekken tussen verte-
genwoordigers van de Nederlandse en de Britse Generale Staf plaatsvonden. De Britse gezant
kon wel enig begrip voor het Nederlandse standpunt opbrengen. Bland constateerde ook dat
de Nederlanders zich de laatste tijd minder halsstarrig opstelden dan hij had verwacht.355 Een
week later gaf Van Kleffens hem ook op persoonlijke titel te kennen dat er na een Duitse aan-
val wel degelijk een beroep op de Britten zou worden gedaan.356 Nederland had al diverse
malen eerder aan het Verenigd Koninkrijk aangegeven dat het hulp wenste, maar dat deze pas
na een Duitse inval en zonder militair vooroverleg zou worden ingeroepen. Zo had Snouck
Hurgronje tijdens het novemberalarm in 1939 al een duidelijk signaal aan de Britse gezant
Bland afgegeven over de opstelling van de Nederlandse regering inzake de Britse hulp: 

‘I [Bland] asked the Secretary-General, seeing they were so alarmed about Germany, at what point
in the proceedings the Netherlands Government would be likely to ask His Majesty’s Government
to come to the rescue. He said not till the very last moment: the matter had been discussed again and
again, and it had been definitely decided that no arrangement with Great Britain could be possibly
be kept from the ears of Germany, and that it was therefore unsafe to try and make one.’357 

De Britse diplomaten en militairen benadrukten voortdurend tegenover de Nederlanders dat
militaire stafbesprekingen dringend noodzakelijk waren. Zo gebruikten de Britten het argu-
ment dat zij geen effectieve hulp konden bieden omdat zij niet op de hoogte waren van de
Nederlandse plannen. De chef van de Britse Generale Staf Ironside schreef in zijn dagboek op
24 maart 1940. ‘We have not the least idea what the Dutch plan of defence is, and couldn’t go
to help them.’358 Als bewijs voor het gebrek aan medewerking gold bijvoorbeeld dat de Britten
in maart 1940 geen antwoord kregen op de vragen die zij aan Nederlanders hadden voorge-
legd over hun defensie.359 Gedurende de Drôle de Guerre en ook na de oorlog kwam er van
Britse zijde dan ook veel kritiek over het feit dat de Nederlanders militaire contacten afhiel-
den. Gezien de grote Duitse oorlogsdreiging vonden veel Britten de Nederlandse houding
onbegrijpelijk. Generaal Ismay, secretaris van de Committee of Imperial Defence en latere
chef-staf van Churchill, schreef in zijn memoires: 

‘Presumably the only reason which prompted the Dutch to persist in holding the Allies at arm’s
lenght was the fear of giving Hitler any justification for picking a quarrel with them. It seems extra-
ordinary, after the events of the past two years [vanaf 1938], that anyone could have been so simple
as to imagine that the Führer required justification before indulging in aggression. Any lie, however
brazen, would be invented to serve his purpose.’360

Het is echter de vraag waaròver de Britten militair overleg wensten. De politieke voortrek-
kersrol die het Verenigd Koninkrijk binnen het geallieerde bondgenootschap ten aanzien van
Nederland vervulde, stond in schril contrast met de daadwerkelijke militaire inspanning die
het land wilde of kon leveren ten behoeve van een hulpoperatie aan Nederland. Al op 30 sep-
tember 1939 schreef dezelfde Ismay aan het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken of de
diplomaten voorzichtig konden aftasten of de Nederlanders bereid waren tot militair overleg:
‘Their [Chiefs of Staff] opinion is that prior consulations with the Dutch should be regarded
as a matter of great importance to us.’361 Het ging hierbij volgens Ismay echter nadrukkelijk
niet om gesprekken over het sturen van troepen, maar alleen over de coördinatie van de ope-
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raties in de lucht en over de samenwerking bij het vernietigen van strategische voorraden en
installaties in Nederland zodat deze niet in Duitse handen zouden vallen. 

De Britse legerleiding had al in een vroeg stadium de conclusie getrokken dat het niet over de
militaire middelen beschikte om de Duitse verovering van Nederland te kunnen voorkomen.
Tijdens de Frans-Britse stafbesprekingen in mei 1939 kwam al ter sprake dat het Verenigd
Koninkrijk machteloos stond bij een Duitse aanval op Nederland. De Chiefs of Staff hadden
dit standpunt nogmaals op 18 september 1939 herhaald.362 Naar aanleiding van het januari-
alarm meldde de Belgische ambassade in Londen dat het Verenigd Koninkrijk door Nederland
om hulp zou worden gevraagd maar dat de Britten niet goed wisten hoe deze hulp moesten
worden georganiseerd.363 Ook Churchill schreef in zijn memoires eenduidig dat het niet moge-
lijk was de Duitse aanval in Nederland op te vangen.364

Het feit dat het Verenigd Koninkrijk een Duitse bezetting van Nederland niet kon voorkomen
werd uiteraard niet publiekelijk verkondigd. Het Britse Ministerie van Oorlog berichtte op 12
november 1939 dat een hulpoperatie ten behoeve van  Nederland weliswaar politiek noodza-
kelijk was, maar tegelijkertijd militair onwenselijk: ‘Although from a military point of view
this project would be undesirable, it might be forced upon us by political necessity. The
Netherlands might hold out in ‘Fortress Holland’ although the rest of Holland is overrun. If
they hold out a short time and an urgent demand is made to prevent the loss of ‘Fortress
Holland’, public opinion may force us to prevent Holland from going the same way as
Poland.’365 De vergelijking met Polen lag in deze voor de hand. De Britten hadden een garan-
tieverklaring voor Polen afgegeven terwijl het Verenigd Koninkrijk in de praktijk niet in staat
was om het land op effectieve wijze militaire bijstand te verlenen. De Duitse verovering van
Polen zonder geallieerde interventie stelde dan ook de morele autoriteit van het Verenigd
Koninkrijk ter discussie.366 Toen Spaak op 16 maart 1940 bij de Britten informeerden of zij
Nederland te hulp zouden komen na een Duitse aanval, adviseerde het Britse Ministerie van
Buitenlandse Zaken het War Cabinet om uit politieke reden hierop bevestigend te antwoor-
den. Deze uitspraak zei echter niets over de omvang van de steun die de Britten van plan
waren te verstrekken. Volgens het advies kon de hulpoperatie bestaan uit een: ‘token force
which may be scuppered. But it will have been worth it.’367 

Het Verenigd Koninkrijk creëerde willens en wetens een vals verwachtingspatroon bij de
Nederlanders over de mate van hulp die het kon en wilde leveren. Op 27 december 1939 rap-
porteerde overste Gibson, de Britse militair attaché in Den Haag, over informatie die hij van
vertegenwoordigers van de Nederlandse Generale Staf had ontvangen. De Nederlanders had-
den hem verklaard dat hun land neutraal was en dat er daardoor natuurlijk geen enkele vorm
van militaire samenwerking met de Belgen mogelijk kon zijn. Gibson kreeg echter de indruk
dat er wel degelijk contact tussen de beide Generale Staven bestond, maar de Nederlandse
inlichtingenofficier Van de Plassche had hem verteld dat de Belgische verdedigingslinies op
geen enkele wijze aansloten op de Nederlandse stellingen. De Britse militair attaché vond het
echter belangrijk om Londen te melden dat de Nederlandse stafofficieren veel interesse toon-
den in de vraag hoe lang de geallieerden nodig dachten te hebben voor het sturen van troepen
in reactie op een Duitse aanval op Nederland.368 Overste Blake, de Britse militair attaché in
Brussel, reageerde scherp op het rapport van zijn collega in Den Haag. Hij was van mening
dat het aan beide landen te wijten was dat hun militaire plannen zo slecht op elkaar afgestemd
waren. De Belgische legerleiding liet zich niet veel gelegen aan de Nederlandse belangen toen
men eenmaal het gevoel kreeg dat de Nederlanders hun strijdmacht in de Vesting Holland zou-
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den terugtrekken en ogenschijnlijk niet van plan waren om maar enige serieuze verdediging
in Limburg en Noord-Brabant te voeren: 

‘He [luitenant-generaal Van den Bergen, chef van de Belgische Generale Staf] also said it was obvi-
ous that the Dutch had no intention of offering serious resistance in Limburg and Brabant, and so
therefore, why should they bother about it. Their attitude has been much the same as regards their
rich colonies, namely as long as the British Fleet is there to protect their interest, why should they
spend money on a strong navy.’369

Blake vond het ook verontrustend dat de landen in West-Europa blijk gaven grote verwach-
tingen te hebben over Britse steun aan hun land bij een Duitse aanval: 

‘The people on the Continent appeared to think until the war broke out, that we would be in a posi-
tion of landing troops anywhere in the North Sea. My French colleagues has talked gaily of a British
expeditionary force landing at the mouth of the Elbe, and received quite a set-back when told not to
talk nonsense.....The Dutch now seem te entertain similair ideas, and unless our policy has undergo-
ne a complete change, I suggest that it put politely to them that we have no intention of losing thou-
sands of men and ships in the North Sea in an attempt to come to their aid by such a route.’370 

Volgens Blake moesten de Nederlanders ervan overtuigd worden dat hulp alleen via België
mogelijk was en dat zij dus een meer coöperatieve houding tegenover hun zuiderburen dien-
den in te nemen. Zijn oproep had echter weinig effect. Het bleef voor de Britse politiek oppor-
tuner om Nederland onder druk te zetten dat het wel moest samenwerken met de geallieerden
omdat anders militaire steun niet mogelijk was, dan om eerlijk toe te geven dat zij niet in staat
waren om veel hulp te bieden na een Duitse aanval. Of zoals Gibson tegen de bevelhebber van
de Nederlandse inlichtingendienst luitenant-generaal Fabius verklaarde: ‘If small neutrals
would not prepare -confidentially- against their inevitable invasion by Germany, they would
sink without the Allies being able to help.’371

Dat de Britten zeer weinig compassie met de Nederlanders voor de dag legden, was ook een
gevolg van het feit dat velen binnen de Britse regering zich ernstig stoorden aan de opstelling
van de neutrale staten. Het gevoel heerste dat zij het Verenigd Koninkrijk de kastanjes uit het
vuur lieten halen. Zo voelden de Nederlanders zich op geen enkele wijze verplicht om het
Verenigd Koninkrijk bij te staan in diens strijd tegen Duitsland, maar verwachtten zij wel dat
de Britten hun land zouden helpen na een aanval van Duitsland.372 Zelfs de doorgaans milde
Chamberlain merkte op: ‘They got out of their way to pretend that as between Germany and
the Allies it is six of one and half a dozen of the other.’373 De meeste Britse kritiek op de neu-
trale staten bleef echter binnenskamers. De officiële verklaring luidde altijd dat het Verenigd
Koninkrijk de neutraliteit van de Lage Landen respecteerde. De Nederlandse gezant in
Londen waarschuwde Den Haag echter over de Britse stemming tegenover de neutrale staten: 

‘Aan Nederland kan weinig positiefs verweten worden, maar het juiste inzicht van onze moeilijkhe-
den is vertroebeld. Men vestigt hier de indruk, dat wij het weghalen van een postzak als een even
ernstig vergrijp beschouwen, als het rücksichtlos versenken van Nederlandsche koopvaarders. Wij
en de overige kleine neutralen verliezen de proporties van deze schendingen uit het oog, omdat wij
alleen werkelijk de partij, die met de daadwerkelijke agressie dreigt, behoeven te ontzien. Ik moet
hierbij aanteekenen, dat zulke beschouwingen mij niet door verantwoordelijke personen worden
gehouden, maar het is mij niet onbekend, dat zulke opvattingen in die kringen gangbaar zijn.’374
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Niemand binnen de Britse regering was zo publiekelijk uitgesproken in zijn veroordeling van
de neutrale staten als Churchill. In zijn visie was de oorlog een strijd tussen goed en kwaad
waarin geen plaats kon zijn voor onpartijdigheid. De toekomst van de neutrale landen hing
naar Churchills mening af van de overwinning van de geallieerden: ‘We are fighting to re-
establish the reign of law and to protect the liberties of small countries. Our defeat would
mean an age of barbaric violence, and would be fatal not only to ourselves, but also to the
independent life of every small country in Europe.’375 Berucht was zijn radiotoespraak op 20
januari 1940 toen Churchill alle neutrale staten opriep zich bij de geallieerden aan te sluiten.
Conform het Handvest van de Volkenbond hadden zij de plicht om zich samen te verzetten
tegen agressie en het kwaad anders zouden de landen één voor één onder de voet worden gelo-
pen. In een radiotoespraak op 30 maart 1940 weidde Churchill enkele vriendelijke woorden
aan Nederland, maar zijn boodschap was desalniettemin niet mis te verstaan: 

‘I do not reproach the Dutch, our valiant allies of bygone centuries; my heart goes out to them in
their peril and distress, dwelling as they do in a cage with the tiger. But when we are asked to take
as a matter of course interpretations of neutrality which give all the advantages to the aggressor and
inflict all the disadvantages upon the defenders of freedom, I shall recall a saying of the late Lord
Balfour: ‘This is a singularly ill-contrived world, but not so ill-contrived as that’.’376

Britse hulp aan Nederland in de meidagen 
De uiteindelijke inzet van de Britse krijgsmacht in en om Nederland na de Duitse aanval op
10 mei 1940 zegt veel over de intenties van de Britse legerleiding ten aanzien van de bijstand
aan Nederland. Om 9 uur in de ochtend van de 10e mei wilde de Britse militair attaché een
gesprek met de Nederlandse opperbevelhebber Winkelman om hem te laten weten dat zijn
land grote waarde hechtte aan het feit dat de olievoorraden van in het bijzonder die van
Rotterdam niet in Duitse handen zou vallen. Blake bood dan ook namens zijn regering alle
hulp aan bij de vernietiging. In de nacht van 11 op 12 mei gaf het Britse Ministerie van
Buitenlandse Zaken nogmaals opdracht aan gezant Bland de kwestie van de strategische voor-
raden onder de aandacht te brengen van de Nederlandse autoriteiten. Bland gaf Van Kleffens
een hele lijst van militaire en economische objecten die niet in Duitse handen zouden mogen
vallen.377 De Nederlanders hadden op hun beurt op 11 mei aan Bland gevraagd of de Britse
legerleiding twee divisies naar Nederland kon sturen. In zijn commentaar berichtte de Britse
gezant aan Londen dat het overbrengen van twee bataljons ‘better than nothing’378 zou zijn.
Uiteindelijk bestond de hulp van de Britse landmacht uit één haastig verzameld infanterieba-
taljon dat bij Hoek van Holland aan land werd gezet ter ondersteuning van de Nederlanders
bij hun strijd tegen de Duitse parachutisten in de omgeving van Den Haag. De eenheid bleef
echter in een verdedigende stelling liggen en de Britse troepen werden alleen ingezet om te
assisteren bij evacuaties.379

Ook de Britse luchtmacht kwam slechts in beperkte mate in actie boven Nederland tijdens de
meidagen van 1940. Eind april 1940 was nog gerapporteerd over de mogelijkheden die de
R.A.F. had om op te treden tegen een grootschalige Duitse luchtlandingsoperatie teneinde
enkele vitale vliegvelden in de Vesting Holland in handen te krijgen. De vliegvelden van
Bergen, Amsterdam (Schiphol) en Den Haag (Ypenburg en Valkenburg) en Rotterdam
(Waalhaven) werden hierbij in het bijzonder genoemd. Ook nu ontbrak het de Britten niet aan
een vooruitziende blik, drie van de vijf genoemde vliegbases werden inderdaad op 10 mei
1940 door Duitse parachutisten aangevallen en bezet. Volgens de inschatting van de Britse
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Luchtmachtstaf konden de éénmotorige Spitfire en Hurricane jachtvliegtuigen de
Nederlandse luchtverdediging goed assisteren, maar door hun klein vliegbereik was hun inzet
gelimiteerd tot het luchtruim boven de Vesting Holland. Het gebruik van de jagerversie van
de kwetsbare tweemotorige Blenheim bommenwerper werd daarentegen met oog op de ver-
wachte Duitse tegenstand als weinig effectief geacht.380 Gedurende de luchtgevechten boven
het Europese Continent in mei en juni 1940 bleken de Britten in de praktijk uiteindelijk zeer
terughoudend te zijn met de inzet van hun Hurricane en Spitfire vliegtuigen. De R.A.F. reser-
veerde zijn kostbare jachtvliegtuigen liever voor de verdediging van het eigen luchtruim. Ten
aanzien van Nederland lag dan ook niet de nadruk op de verdediging maar op de vernietiging
van de vliegbases. Tekenend hiervoor is het telegram dat de Onderminister van Buitenlandse
Zaken Cadogan op 2 mei 1940 naar Den Haag stuurde met het verzoek of de Nederlanders
voorbereidingen wilden treffen met het opblazen van hun vliegvelden op de eilanden en op
het vasteland. Hij had zelf overigens weinig fiducie in het verzoek want Cadogan schreef in
zijn dagboek; ‘They won’t dare.’381 De R.A.F. voerde uiteindelijk enkele bombardements-
vluchten uit boven Nederland, waaronder een zware aanval op het vliegveld Waalhaven in de
nacht van 10 op 11 mei. Tot grote onvrede van de Nederlanders werden echter veel van hun
verzoeken om ondersteunende luchtaanvallen afgewezen door de Britten.382 De Britse Lucht-
machtstaf had het War Cabinet op 6 mei 1940 nog voorgesteld om een Duitse aanval op
Nederland alleen te beantwoorden met een grote luchtaanval op het hart van Duitsland.383 In
reactie op het Duitse bombardement op Rotterdam op 14 mei vielen één dag later 100 Britse
bommenwerpers het Ruhrgebied aan, waarbij slechts lichte schade werd aangericht.384 

Ook de Royal Navy kwam in de meidagen in actie in Nederland. De voorbereidingen werden
hiervoor pas op het laatste moment getroffen. De Britten benaderden op 6 en 8 mei 1940 de
Nederlandse marine attaché De Booy over de mogelijkheid om Britse duikboten te statione-
ren langs de Nederlandse kust om een potentiële Duitse amfibische operatie op Walcheren en
Waddeneilanden te voorkomen.385 Door de afwijzing van de Nederlandse marine attaché en de
start van het Duitse offensief enkele dagen later kwam hiervan niets meer terrecht. Op 7 mei
1940 gaf admiraal Ramsey wel het definitieve bevel voor operatie XD. De inzet van de mari-
ne-destructieteams riep weerstand op bij de Nederlandse autoriteiten, maar toch werden diver-
se olie-installaties in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen vernietigd. Onder
bevel van admiraal Drax waren begin mei 1940 verder nog drie kruisers en acht torpedoboot-
jagers beschikbaar gesteld om te assisteren bij de evacuatie van diplomatiek personeel, het
leggen van mijnenvelden en het begeleiden van geallieerde koopvaardijschepen. De Royal
Navy was daarnaast nog betrokken bij het transport van het goud van de Nederlandse Bank en
bij het overbrengen van de Nederlandse Koninklijke Familie naar het Verenigd Koninkrijk.386

Eén operatie was door de Britten wel nadrukkelijk voorbereid. In eerste instantie was het
Verenigd Koninkrijk van plan om na een Duitse aanval op Nederland de olieraffinaderijen op
de Nederlandse Antillen snel in te nemen zonder Nederland of de Verenigde Staten hierover
in te lichten. Eind april 1940 voorzagen de Britten echter problemen met Venezuela en de
Verenigde Staten. De Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Hull had immers ver-
klaard dat zijn land geen bezetting van de Antillen door een Europese macht zou accepteren.
Halifax besloot daarom op 25 april 1940 een conflict met de Verenigde Staten te vermijden
door gelijktijdig met de start van de operatie de Amerikanen uit te nodigen om ook troepen te
sturen naar de Antillen.387 De Britten maakten zich daarnaast ook zorgen over de positie van
Nederlands-Indië na een Duitse bezetting van Nederland.388 
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Conclusie 
De conclusie over het Britse beleid ten aanzien van Nederland in de periode 1939-1940 was
dat er een enorme discrepantie bestond tussen enerzijds het grote politieke en strategische
belang dat werd gehecht aan de handhaving van de Nederlandse zelfstandigheid en anderzijds
de uiterst magere militaire bijdrage die de Britten wilde leveren om de Nederlanders te hulp
te komen bij een Duitse inval. Nederland werd in feite opgegeven en de Britse militaire ope-
raties beperkten zich tot een poging om de Nederlandse marine- en luchtmachtbases en de
strategische voorraden te vernietigen. Tegelijkertijd schroomden de Britten echter niet om de
Nederlandse regering onder druk te zetten om in strijd met het neutraliteitsbeleid militair over-
leg te voeren met de geallieerden en om de Fransen te bewegen een hulpoperatie naar
Nederland te ondernemen. Tegenover zijn Franse bondgenoot hanteerde het Verenigd
Koninkrijk duidelijk een ‘buck-passing’ strategie. In het licht van het Britse optreden zijn de
laatdunkende opmerkingen die Churchill later maakte over de Nederlandse neutraliteit en de
gebrekkige weerstand van diens krijgsmacht dan ook volkomen misplaatst. De Britse Premier
zei in 1944 tegen zijn Minister van Buitenlandse Zaken Eden: ‘The Belgians are extremely
weak and their behaviour before the war was shocking. The Dutch are entirely selfish and
fought only when they were attacked and then for a few hours.’389

Frankrijk en de feitelijke hulp aan Nederland 
Gamelin stond voor een grote uitdaging. Omdat de Duitsers het initiatief hadden, hoefden zij
slechts één aanvalsplan te ontwikkelen. De Franse opperbevelhebber moest daarentegen reke-
ning houden met verschillende scenario’s, zoals een Duitse aanval op meer landen tegelijk of
op alleen Nederland met België al dan niet neutraal, en hij moest daar allemaal op anticipe-
ren. Tot half februari 1940 hadden de geallieerden een passend antwoord klaar op het Duitse
aanvalsplan waarbij de hoofdaanval door België en Nederland voerde. Bij de nieuwe versie
van Fall Gelb was het zwaartepunt van het offensief echter naar de Ardennen verplaatst waar-
door het grootste deel van de geallieerde troepen, die naar het noorden oprukten, in de val lie-
pen. In mei 1940 vielen de Duitsers, net evenals in 1914, voor de geallieerden op de verkeer-
de plaats aan. In tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog was er nu echter onvoldoende tijd
voor het Franse opperbevel om te hergroeperen en de situatie te redden. De militaire operaties
verliepen in de Tweede Wereldoorlog aanmerkelijk sneller dan in de voorgaande oorlogen. De
historicus Bloch schreef naar aanleiding van de Franse nederlaag dat het ritme van de oorlog
zijn tempo had veranderd.390

Kritiek op de Bredamanoeuvre 
Na de val van Frankrijk kreeg vooral Gamelin van zowel zijn tijdgenoten als latere historici
de schuld voor de ontluisterende nederlaag. De Franse opperbevelhebber werd verweten dat
hij het verkeerde plan had gehanteerd door de sterkste geallieerde troepen naar België en
Nederland te sturen. In het bijzonder de Bredamanoeuvre, de verste opmars naar het noorden,
moest het ontgelden en werd door sommigen als een strategische blunder veroordeeld.391 De
kritiek op de Nederlandse hulpoperatie richtte zich op vijf onderdelen. In de eerste plaats werd
gesteld dat het plan voor het oprukken naar Breda en Zeeland riskant was door de onzeker-
heid die bestond over de Belgische opstelling. De hulpoperatie aan Nederland had geen kans
van slagen als België zou blijven vasthouden aan zijn neutraliteit. Ten tweede werd gesteld dat
Gamelin het Franse 7e Leger veel beter had kunnen gebruiken in zijn oorspronkelijke rol als
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strategische reserve dan de eenheid van Giraud in te zetten ten behoeve van de steun aan
Nederland. Het derde verwijt was dat Gamelin geen acht sloeg op de weerstand die bestond
bij zijn ondergeschikten over de hulpoperatie aan Nederland. De operationele commandanten,
onderwie Georges, Billotte en Giraud, die nota bene belast waren met de uitvoering, vonden
de opmars te gewaagd. Het vierde punt van kritiek was dat de hulpoperatie aan Nederland en
ook aan België in strijd was met de geallieerde strategie. Gezien de Duitse overmacht had
Gamelin er verstandiger aan gedaan aan de Frans-Belgische grens in de verdediging te blij-
ven. De vijfde reden waarom Gamelin is bekritiseerd voor zijn plan is dat er vrijwel geen
vooroverleg had plaatsgevonden met de Nederlanders, die strikt vasthielden aan hun neutrali-
teit. De Nederlandse verdediging van Noord-Brabant was dan ook volstrekt niet afgestemd op
de Franse hulpoperatie en ook niet op het Belgische krijgsplan.
Was de Franse hulpoperatie aan Nederland inderdaad een strategische blunder? Aan de hand
van de behandeling van de vijf kritiekpunten zal worden beoordeeld waarom Gamelin de
hulpoperatie aan Nederland liet uitvoeren en in hoeverre de afkeuring van zijn plannen terecht
is. Het eerste verwijt betreffende de onzekerheid over de Belgische opstelling bleek in de
praktijk niet van toepassing. Omdat de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland en België tegelijk
aanvielen, werkten de Belgen mee aan de hulpoperatie aan Nederland. Gamelin had overigens
in het voorjaar van 1940 meermalen aangegeven dat de Bredamanoeuvre niet zou worden uit-
gevoerd als België zou vasthouden aan de neutraliteit. 
De tweede reden waarom Gamelin is bekritiseerd betreft het feit dat het 7e Leger verkeerd zou
zijn ingezet. Dit leger was oorspronkelijk bestemd als strategische reserve voor het
Noordoostfront maar werd in maart 1940 belast met de hulpoperatie aan Nederland. Doordat
Gamelin het ‘grootste deel’ van zijn reserve zou hebben ‘verspild’, zouden de Fransen geen
mogelijkheid hebben gehad om te reageren op de onverwachte Duitse doorbraak in het cen-
trum van de geallieerde linie. Bij nadere beschouwing kunnen echter vraagtekens worden
gezet of de eenheid van Giraud wel zo cruciaal was voor de Franse strategische reserve. Het
Franse 7e Leger bestond uit één gemechaniseerde, twee gemotoriseerde en vier infanteriedi-
visies. De geallieerde strijdkrachten in Europa telden op 10 mei 1940 in totaal 117 divisies.
Het leger van Giraud was daarnaast uitgerust met ongeveer 350 van de 3.500 beschikbare
tanks. De Franse eenheid die naar Nederland werd gestuurd bestond dus uit 6% van het gehe-
le beschikbare geallieerde landleger. Het verwijt dat Gamelin zijn reserves had verbruikt voor
de hulpoperatie aan Nederland lijkt dan ook niet terecht. Het Noordoostfront beschikte op 10
mei 1940 nog altijd over een strategische reserve van circa 20 divisies, waaronder drie pant-
serdivisies (DCR’s). Bovendien waren er nog meer eenheden in het proces van formatie, zoals
de eerste Poolse divisie, drie Britse divisies en de 4e DCR.392 Het Franse probleem in de strijd
tegen de Duitse opmars in de meidagen van 1940 was dan ook niet zo zeer dat er te weinig
reservedivisies waren, maar dat de meeste van deze troepen niet op de juiste plaats werden
gebruikt. Bij de steden Dinant, Sedan en Monthermé, waar op 13 en 14 mei zeven Duitse tank-
divisies over de Maas trokken en door de Franse linies braken, werden slechts vier Franse
divisies uit de strategische reserve ingezet. Als het volledige Franse 7e Leger bij deze gevech-
ten zou zijn betrokken, dan hadden de troepen van Giraud hier mogelijk het verschil kunnen
uitmaken. Er is echter geen enkele reden om aan te nemen dat het Franse opperbevel, dat in
eerste instantie de Duitse doorbraak over de Maas ook onderschatte, het 7e Leger, indien het
als strategische reserve beschikbaar zou zijn geweest, op tijd naar Sedan en Dinant had gedi-
rigeerd. In zijn memoires typeerde Gamelin de Bredamanoeuvre dan ook als slechts een ‘hors-
d’œuvre.’ Bij deze operatie waren slechts enkele divisies betrokken van de 101 divisies die het
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Franse leger in totaliteit ter beschikking had, waarvan 28 divisies in reserve. Volgens Gamelin
rechtvaardigden de mogelijke voordelen de mogelijke risico’s van de opmars naar het noor-
den.393

In de derde plaats hadden de Franse operationele commandanten meermalen aan Gamelin dui-
delijk gemaakt dat zij geen geloof hechtten aan de uitvoering van de Bredamanoeuvre. Zij
vonden de opmars van het 7e Leger, mede gezien het Duitse overwicht in de lucht, veel te ver
en te riskant.394 Ook Churchill zei naderhand dat de Britse Chiefs of Staff tegen de operatie
waren geweest. Gamelin sprak dit echter tegen en het lijkt gerechtvaardigd te stellen dat als
de Britse bevelhebbers vóór mei 1940 hun twijfels hadden, zij deze nauwelijks kenbaar
gemaakt hebben. Het Britse aandeel aan de hulpoperatie aan Nederland was dan ook volledig
verwaarloosbaar. Na de nederlaag was het echter ook voor de Britse critici gemakkelijker om
een oordeel te vellen. Zo schreef generaal Pownall, chef-staf van het B.E.F., in juni 1940 dat
de opmars van het Franse 7e Leger een blunder was geweest.395

De Franse generaals hadden tenminste nog hun bezwaren kenbaar gemaakt vóór de Duitse
aanval. Na de oorlog veroordeelde Georges nogmaals de gevolgde strategie, in het bijzonder
de opmars naar de Lage Landen. Het te ambitieuze en te avontuurlijke plan was volgens hem
onder politieke druk tot stand gekomen: 

‘C’est que notre dessein d'intervenir en Belgique et en Hollande, dès le début des hostilités, s’est
révélé trop ambitieux, eu égard à nos ressources du moment. Il y a eu désaccord, dans ce cas parti-
culier, entre les exigences de la politique et les possibilités de la stratégie.....Et cette situation tragi-
que peut être ainsi définié: conception stratégique imprudente, aventureuse, mal adaptée à nos
moyens.’396 

Ook de Franse politici namen na de meidagen van 1940 snel afstand van het militaire beleid.
Premier Reynaud verklaarde eind mei 1940 in het Franse parlement dat hij nooit voorstander
was geweest van de opmars naar het noorden. Gezien de weerstand in Franse militaire krin-
gen tegen de door de opperbevelhebber voorgestelde operaties is het plausibel te veronderstel-
len dat, als Gamelin zou zijn ontslagen nog vóór start van het Duitse offensief, de manoeuvre
naar Breda hoogstwaarschijnlijk zou zijn geschrapt. Reynaud liep vanaf april 1940 rond met
het idee een nieuwe opperbevelhebber aan te stellen waarbij Georges genoemd werd als één
van de mogelijke kandidaten.
Wanneer echter gekeken wordt naar de opmars van het 7e Leger in de meidagen van 1940 naar
Nederland dan blijken de Franse bevelhebbers veel te pessimistisch te zijn geweest. Zonder
steun van de Britten bereikten de eenheden van Giraud Breda en zelfs Tilburg ruim vóór de
Duitsers. Op 10 mei 1940 om 06.50 uur kwam het bevel voor de Franse opmars naar Breda.
De 25e DIM stak dezelfde dag nog om 22.30 uur de Belgisch-Nederlandse grens over en arri-
veerde omstreek 02.00 uur op 11 mei 1940 in Breda. De 1e DLM kwam zonder problemen één
uur later in Tilburg aan. De eenheid had een opmars van 265 km in 20 uur volbracht. Vooraf
had Giraud verwacht dat het minstens drie tot vijf dagen zou kosten voordat Tilburg en Breda
bereikt zouden worden.397

Als gevolg van het feit dat de Nederlandse troepen zich in grote wanorde vanaf de Peel-
Raamstelling terugtrokken gaf Gamelin de opdracht geen gevechten aan te gaan ten oosten
van Breda. De Fransen ondernamen dan ook geen poging om de Peel-Raamstelling te berei-
ken. Aangezien ook de Belgische verdediging, door de snelle Duitse opmars door Zuid-
Limburg en de verovering van het Belgische fort Eben Emael, niet kon standhouden aan het
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Albertkanaal, dreigden de Fransen eenheden bij Breda en Tilburg te worden omsingeld. Het
feit dat de Fransen zich weer terugtrokken uit Noord-Brabant was dan ook het logische gevolg
van het krijgsverloop op andere fronten en niet omdat de Duitsers het Franse 7e Leger verdre-
ven.398

De morele dimensie van de geallieerde strategie 
Het vierde kritiekpunt betreft de vraag of de hulpoperatie aan Nederland niet volledig in strijd
was met de geallieerde strategie. Gezien de Duitse overmacht en de Franse militaire doctrine
richtten de geallieerden zich in eerste instantie op de verdediging en lieten zij het initiatief aan
de Duitsers. De gewaagde opmars van het Franse 7e Leger paste niet in de behoudende en
defensieve geallieerde strategie. Waarom liet Gamelin de hulpoperatie aan Nederland deson-
danks toch uitvoeren?
De suggestie is zelfs gewekt dat de operatie van het 7e Leger onderdeel was van een groter
plan waarbij de Fransen vanuit Noord-Brabant een tegenaanval op de rechterflank van de ver-
wachte Duitse opmars van Aken naar Brussel zou kunnen ondernemen.399 In zijn Plan de
Guerre uit het begin van 1940 schreef Gamelin dat de geallieerden in reactie op een Duitse
inval in de Lage Landen in de tegenaanval moesten gaan. Door de fortificaties aan de Frans-
Duitse grens was het terrein in Luxemburg, België en Zuid-Nederland de aangewezen plaats
waar de beslissing kon worden geforceerd. Hij wees hierbij onder andere op de mogelijkheid
van een tangbeweging vanuit het noorden (ten noorden van het Albertkanaal) en vanuit het
zuiden (Luxemburg) op de Duitse hoofdaanval. Generaal Georges was sceptisch en schreef op
zijn exemplaar van het document in de kantlijn hierbij: ‘Avec quoi? Infériorité d’aviation, de
chars, du nombre des divisions.’400 Georges had gelijk, het ene legerkorps van het 7e Leger in
Noord-Brabant was veel te zwak om een beslissende flankaanval te kunnen uitvoeren.
Realistischer is te veronderstellen dat door de Franse opmars naar Breda Duitse versterkingen
naar Nederland gelokt zouden worden waardoor de geallieerden meer tijd kregen om op te
rukken naar het Albertkanaal. Voor de Duitsers vormde het leger van Giraud immers een
bedreiging voor het Ruhrgebied dat vanaf de Nederlandse grens nauwelijks verdedigd werd.401

In zijn memoires besteedde Gamelin een heel hoofdstuk om zijn opmars naar het noorden te
verklaren.402 Hij schreef hierin dat hij zich ten zeerste verzette tegen de opvatting dat de geal-
lieerde operaties in Nederland en België als een van de essentiële redenen voor de Franse
nederlaag kan worden gezien. Gamelin was van mening dat de keuze van het juiste krijgsplan
een moeilijke afweging was. Geen enkele militaire oplossing voor de situatie waarin de geal-
lieerden in 1939-1940 verkeerden bood alleen maar voordelen. Zelfs al had hij misschien de
verkeerde keus gemaakt, dan was deze te verontschuldigen: ‘même s’il eût été vraiment une
faute, avait tout au moins pour excuse de l’honorer.’403

Het strategische motief voor Gamelin om na de start van het Duitse offensief een opmars naar
Nederland te ondernemen, was dat met de Duitse verovering van de Lage Landen de oorlog
voor Frankrijk zo goed als verloren zou zijn. De Franse noordgrens was kwetsbaar omdat hier
vrijwel geen fortificaties en versterkingen waren. Bovendien kwamen de cruciale industriege-
bieden in noord Frankrijk in de vuurlinie terecht. De geallieerden wilden daarnaast de militai-
re en industriële middelen van België niet missen. Het Belgische leger van 700.000 man was,
evenals in de Eerste Wereldoorlog, een welkome aanvulling op de geallieerde oorlogsinspan-
ning. Zoveel bondgenoten hadden de Fransen immers ook niet meer overgehouden. Het
Nederlandse en Belgische grondgebied zouden door Duitsland daarnaast gebruikt worden
voor de verdere lucht- en zeeoorlog tegen het Verenigd Koninkrijk. Gamelin merkte in zijn
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memoires op dat de technologische vooruitgang van het lucht- en het duikbootwapen sinds de
Eerste Wereldoorlog aanzienlijk was geweest. Het strategische belang voor Duitsland van het
bezit van de Nederlands-Belgische kustlijn was in 1940 aanzienlijk toegenomen.404

Naast het militair-strategische motief schreef Gamelin ook over de morele dimensie van de
geallieerde opmars naar de Lage Landen. De Belgische strijdkrachten beschikten niet over
tanks en over slechts weinig vliegtuigen en waren dus afhankelijk van de hulp van de gealli-
eerden. Frankrijk zou grote morele schade oplopen, wanneer het de Belgen zoals voorheen de
Polen, ondanks de afgegeven garanties in de steek zou hebben gelaten. De Franse opperbevel-
hebber roemde dan ook de beslissing om naar het noorden op te rukken, die volgens hem
getuigde van solidariteit met België. In zijn memoires stelde Gamelin de onmogelijke vraag
hoe de geschiedenis zou hebben geoordeeld over het Franse optreden als de Fransen hun
belofte voor hulp aan België niet gestand zouden hebben gedaan.405  

De hulpoperatie aan Nederland was naar mening van Gamelin van een andere morele orde dan
de steun aan België. De band van Frankrijk met België en ook de militaire afspraken die met
het land waren gemaakt gingen al ver terug in de tijd. Tot 1936 had er zelfs een militair pakt
tussen de beide landen bestaan. De Zeelandoperatie was dan ook in eerste instantie gericht op
de bescherming van Antwerpen en op het openhouden van de Westerschelde. Het Verenigd
Koninkrijk had echter grote strategische belangen bij Nederland en wilde de Nederlandse
defensie versterken. De Britten beschikten echter zelf niet over voldoende militaire middelen
om de Nederlanders bij te staan. Gamelin achtte het van groot belang dat de Fransen de rol
van interventiemacht in Nederland op zich namem. Het risico bestond immers dat het
Verenigd Koninkrijk in reactie op de Duitse bezetting van Nederland, zich minder zou willen
committeren met de strijd op het Europese Continent. De Britse eenheden zouden dan worden
teruggetrokken uit Frankrijk om het moederland te beschermen tegen Duitse luchtaanvallen
en een mogelijke invasie vanuit Nederland. Het Franse Scheldeplan uit oktober 1939 bood
onvoldoende mogelijkheden om de Nederlandse defensie bij te staan. De geallieerde opmars
naar Antwerpen door het 7e Leger gold als basisvoorwaarde voor een hulpoperatie aan
Nederland.406 Gamelin voerde dus in feite de Bredamanoeuvre uit om vooral aan een Britse
wens tegemoet te komen. Waar het Verenigd Koninkrijk vreesde dat de Nederlandse lucht-
macht- en marinebases in Duitse handen zouden vallen, waren de Fransen bang dat het
Verenigd Koninkrijk zich zou terugtrekken van het Europese Continent. In dat opzicht was de
hulpoperatie aan Nederland ook in het belang van de verdediging van Frankrijk. Anderzijds
kan worden geconcludeerd dat de Britse politiek om Frankrijk de kastanjes uit het vuur te
laten halen succes had.407 Daarnaast diende de hulpoperatie aan Nederland een politiek-moreel
doel. De Fransen toonden hierbij dat zij de kleine neutrale landen in hun strijd tegen de Duitse
agressor niet in de steek zouden laten. Ook generaal Billotte omschreef de Bredamanoeuvre
later aan Leopold III als: ‘une geste morale.’408 

De plannen voor de geallieerde opmars naar het noorden droegen sterk het stempel van
Gamelin, maar zij hadden wel degelijk de instemming van het Supreme War Council. Hoewel
de operatie niet de steun had van de Franse bevelhebbers die het moesten uitvoeren, waren er
belangrijke strategische en morele overwegingen die volgens Gamelin de interventie in
Nederland en België rechtvaardigden. De politiek-strategische belangen wogen hierbij voor
Gamelin zwaarder dan de militair-operationele belangen.409

De Nederlandse opstelling tegenover de Franse hulpoperatie 
De vijfde tekortkoming van de hulpoperatie aan Nederland was de opstelling van de
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Nederlanders. Doordat Nederland strikt vasthield aan de neutraliteit waren er op voorhand
vrijwel geen militaire afspraken met het land te maken. Daardoor was de Nederlandse verde-
diging van Noord-Brabant niet afgestemd op de Franse opmars naar Breda. Aan de andere
kant had de Nederlandse regering wel duidelijk gemaakt dat het bij een Duitse inval rekende
op steun van de geallieerden. 
De Fransen ondernamen gedurende de Drôle de Guerre diverse pogingen om militair overleg
te voeren met de Nederlandse Generale Staf. Zo werd de Nederlandse gezant Loudon in okto-
ber 1939 benaderd door zowel senator Bardoux, lid van de commissie van buitenlandse zaken
van de Franse senaat, als door Premier Daladier om te komen tot militaire samenwerking tus-
sen beide landen. Loudon antwoordde dat zijn regering tegen iedere vorm van militair over-
leg met de buurlanden was, maar dat hij hun verzoeken zou rapporteren aan Den Haag.410

In de loop van de maanden werden de Nederlanders volgens de Fransen echter minder afwij-
zend. Op 5 december 1939 berichtte Mascureau aan het Franse hoofdkwartier dat het
Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse Minister van Defensie
Dijxhoorn te kennen hadden gegeven hulp van de geallieerden te wensen. De Nederlanders
wilden geen overleg of militaire besprekingen voeren, maar waren wel bereid hun verdedi-
gingsplan voor te leggen en aan te geven welke militaire steun zij nodig achtten bij een Duitse
aanval. Nederland wilde Noord-Brabant verdedigen door de Peel-Raamstelling, die zou moe-
ten aansluiten op de Belgische verdediging en waarvoor ook Franse troepen nodig waren om
de linie achter de Zuid-Willemsvaart te bezetten.411 Ook naar aanleiding van het aprilalarm
werd er via de militaire attachés overlegd gevoerd tussen Nederland en Frankrijk. De Franse
militair attaché in Brussel meldde aan Van Overstraeten op 9 april 1940 dat de Nederlanders
begonnen te praten: ‘Les Hollandais commencent à parler.....Il a y amélioration de ce côté.’412

Er was dus wel degelijk sprake van een bescheiden uitwisseling van militaire gegevens tussen
Nederland en Frankrijk. De Nederlandse regering maakte hierbij kenbaar dat men militaire
ondersteuning van de geallieerden verwachtten. Dat bood in ieder geval voldoende stimulans
voor Gamelin om de hulpoperatie aan Nederland op te zetten. Veel van de militaire contacten
gingen over de Nederlandse verdedigingsplannen van Noord-Brabant.
Op 25 november 1939 rapporteerde de Nederlandse militair attaché in Parijs, Van Voorst
Evekink, dat hij uit Franse en Belgische bronnen had vernomen dat de Fransen na een Duitse
aanval de verbinding met de Vesting Holland wilden veiligstellen. Gamelin wilde hiervoor
troepen naar Zeeland sturen, maar de Franse eenheden zouden niet tot aan de Peel-
Raamstelling oprukken. De voorkeur van de Franse opperbevelhebber ging uit naar een stel-
ling in de omgeving van Breda.413 Eén dag later gaf Gamelin opdracht aan de Franse militair
attaché in Den Haag, majoor Mascureau, de Nederlandse Generale Staf te verzoeken een ver-
dedigingslinie Breda-Oosterhout-Geertruidenberg in te richten. Via de rivier de Mark zou de
nieuwe stelling kunnen aansluiten op de Belgische verdediging bij Antwerpen.414 De Fransen
gingen volgens een rapportage van eind februari 1940 ervan uit dat de nieuwe linie in de
omgeving van Breda of van Tilburg onderwerp van studie van de Nederlanders was. De
Nederlandse troepen zouden vanuit de Peel-Raamstelling hierop kunnen terugvallen. Het plan
van Giraud uit maart 1940 was erop gebaseerd om op te rukken tot de lijn Tilburg-Turnhout,
met de rivier de Reusel als uiterste vooruitgeschoven stelling.415

Gamelin was ervan overtuigd dat de Bredamanoeuvre alleen kans van slagen had als er een
‘solide liaison’416 zou bestaan tussen Nederland en België. De Fransen wisten echter dat de
contacten tussen beide landen om hun verdedigingsplannen op elkaar af te stemmen zeer
moeizaam verliepen. Eind maart 1940 vroeg de Nederlandse Generale staf aan Mascureau of
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Gamelin kon bemiddelen tussen de legerleiding van Nederland en die van België. De Franse
militair attaché bracht dit bericht persoonlijk aan zijn opperbevelhebber over.417 Op 5 april
1940 reageerde Gamelin op het verzoek door aan Van Voorst Evekink mede te delen dat de
Belgen hun verdediging niet zouden aansluiten op de Peel-Raamstelling. De Belgische leger-
leiding had verklaard geen vertrouwen in de zwakke stelling te hebben. Uit de diverse mili-
taire inlichtingenrapportages blijkt dat ook de Fransen en de Britten niet onder de indruk
waren van de kracht en de mogelijkheden van de Peel-Raamstelling. De Franse opperbevel-
hebber meldde de Nederlandse militair attaché dan ook dat de linie te ver oostelijk lag om
door de Fransen te kunnen worden gesteund.418

Als gevolg van de reactie van Gamelin besloot de Nederlandse opperbevelhebber Winkelman
één dag later de Peel-Raamstelling na een Duitse inval te ontruimen. Op 11 april 1940 lichtte
Van Voorst Evekink zowel de Belgische militair attaché in Parijs als Gamelin in over het
besluit dat de Nederlanders het grootste deel van hun troepen zouden terugtrekken boven de
rivieren omdat de Belgen de Peel-Raamstelling niet wilden ondersteunen. Van Voorst Evekink
meldde aan Gamelin dat de Nederlanders tot hun spijt de Peel-Raamstelling op zouden geven.
Bovendien wezen de Nederlanders een nieuwe linie bij Tilburg of Breda af. Van Voorst
Evekink meldde verder dat Winkelman van plan was stand te houden in de Grebbelinie maar
dat dit afhankelijk zou zijn van de hulp die de geallieerden konden bieden. De Nederlanders
verzochten daarom om na een Duitse inval een Frans legerkorps bestaande uit vier divisies
naar Hoek van Holland te sturen en een Britse divisie naar Zeeland.419

Ondanks het feit dat Gamelin dus op de hoogte was gebracht dat de Nederlanders Noord-
Brabant nauwelijks zouden verdedigen schreef hij op 15 april 1940 aan Georges dat de Peel-
Raamstelling door drie divisies werd verdedigd en dat het besluit om ze terug te trekken nog
niet definitief genomen was. Hij had er daarom alle vertrouwen in dat de operatie van het 7e
Leger succesvol zou verlopen: ‘La décision de se replier sur le cours inférieur de la Meuse
n’est pas prise.’420 Of Gamelin nu dacht dat hij Winkelman nog kon bewegen om Noord-
Brabant niet op te geven, of dat hij de noodzaak van de opmars van het 7e Leger wilde bena-
drukken bij zijn sceptische ondergeschikte is niet duidelijk. Een feit is wel dat ook kolonel
Hautecœur op 11 april 1940 aan Van Overstraeten vertelde dat de Nederlanders nu beseften
dat hun Peel-Raamstelling niet op hulp hoefde te rekenen maar dat Gamelin nog wel geïnte-
resseerd was in een linie bij Tilburg.421

Georges liet zich echter niet overtuigen. Op 20 april 1940 deed hij zijn beklag bij De
Villelume over de hulpoperatie aan Nederland die hij ‘servitude’422 noemde. Volgens de bevel-
hebber van het Noordoostfront zou de campagne in Noorwegen prioriteit moeten hebben en
wilde hij het liefst de hele operatie in Nederland aflasten nu er geen enkele samenwerking tus-
sen de Nederlanders en de Belgen bestond. De Nederlanders zouden zich ten noorden van de
rivieren willen terugtrekken omdat de Belgen hun verdediging niet wilden aansluiten op die
van hun noorderburen. Ondanks de kwaliteiten van Giraud was de opmars naar Breda dan ook
een uiterst riskante onderneming: 

‘L’opération envisagée est d’ailleurs très scabreuse. Les Hollandais ne sont pas soudés aux Belges,
ceux-ci ne voulant pas occuper la partie du cours de la Meuse qui est au nord du canal Albert et qui
rejoint la ligne du Peel, tenue par les Hollandais. Les Belges trouvent en effet que les fortifications
de cette ligne ne sont pas sérieuses et qu’elles pourraient être tournées. Ils voudraient que l’armée
Giraud tînt cette partie du front éventuel. Au minimum, Gamelin compte envoyer cette armée dans
la région de Tilbourg, ce qui est très loin et ce qui, de plus, la mettrait en l’air; les Hollandais, en cas
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de besoin, se retireraient en effet au nord des rivières en démasquant entre elles et le canal Albert un
espace libre par où les Allemands pourraient s’infiltrer; l’armée serait en outre adossée à la mer.
Malgré sa témérité bien connue, le général Giraud estime lui-même qu’il se trouverait ainsi placé
dans une situation pleine de risques.’423

In het Comité de Guerre van 26 april 1940 herhaalde Georges deze argumenten tegen de hulp-
operatie aan Nederland: 

‘Quant aux Hollandais, ils ne se défendront que mollement au sud des rivières; les Belges ne les cou-
vrent pas à droite. Nous serons en arrière, mauvais terrain, dos à la mer, mission délicate et qui absor-
be du monde si nous voulons des effectifs en Norvège, il faudra réviser nos missions pour récupérer
des réserves générales.’424

De Fransen waren dus volledig op de hoogte van het feit dat er geen overeenstemming tussen
de Nederlanders en Belgen was om hun verdediging op elkaar af te stemmen. Dat hierdoor
Noord-Brabant praktisch onverdedigd zou blijven stond op gespannen voet met de hulpope-
ratie aan Nederland. Toch was dit klaarblijkelijk geen aanleiding voor Gamelin om de
Bredamanoeuvre te heroverwegen. Het is echter de vraag of de Nederlandse verdediging van
Noord-Brabant voor Gamelin een factor van belang was. De Fransen hadden immers een lage
dunk van de gevechtskracht van de Nederlandse krijgsmacht. Zo sprak de Franse kolonel
Rivet van het Deuxième Bureau tegenover de Belgische hoogleraar Wullus-Rudiger op 5
november 1939 over een: ‘confiance extrêmement limitée dans la valeur de l’Armee hollan-
daise.’425 Volgens de Belgische professor leek dit de algemene opvatting te zijn van de Franse
legerleiding. Ook de rapportages van de Franse militaire inlichtingendienst waren weinig
positief over het Nederlandse leger.426 De Franse militair attaché in Den Haag schreef in janua-
ri 1940 dat hij weinig vertrouwen in de Nederlandse gevechtskracht had. Hij geloofde dat er
een geallieerde voorsprong nodig was om eerder dan de Duitsers Antwerpen en de
Scheldemonding te bereiken.427 Binnen de Franse regering bestond er in 1939 als gevolg van
deze berichtgeving zelfs gerede twijfel of de Nederlanders wel verzet zouden bieden aan de
Duitsers. Vanaf begin 1940 waren de Fransen echter optimistischer over de Nederlandse wil
tot weerstand tegen een Duitse inval.
De Franse militaire inlichtingendienst rapporteerde niet alleen over de gevechtskracht van de
Nederlandse krijgsmacht maar ook over de Nederlandse verdedigingsplannen. Zo meldde het
Deuxième Bureau in oktober 1939 dat het Nederlandse leger over een verouderde organisatie
en bewapening beschikte. Door het tekort aan artillerie en door de verouderde fortificaties
waren de Nederlanders geen partij voor een serieuze tegenstander zoals de Duitsers. Omdat
de waterbarrières de ruggengraat voor de Nederlandse verdediging vormden, zouden de
Nederlanders hun troepen in de Vesting Holland achter de inundaties concentreren. In het
noorden en oosten zou weinig weerstand worden geboden en ook in het zuiden van Nederland
was er niet sprake van een serieuze verdediging door een gebrek aan troepen en aan natuurlij-
ke barrières. De Franse militaire inlichtingendienst ging er bovendien vanuit dat het
Nederlandse leger niet in staat zou zijn om tegenaanvallen uit te voeren: ‘Au sud le 3e
C.[orps]A.[mée], partiellement couvert par le Meuse et les marais du Peel a derrière lui une
région beaucoup plus propice à la manoeuvre, mais sur un front (50 à 60 Km) nord de propor-
tion avec son effectif. Tout porte à croire que la retraite de ce C.A., sauf circonstances impré-
vues, se fera en direction nord-ouest pour l’intégrer à la Position Hollande.’428 Ook latere
Franse militaire inlichtingenrapportages gaven eenduidig de inschatting dat de Nederlandse
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krijgsmacht zich in de Vesting Holland zou terugtrekken en dat het gebied ten zuiden van de
grote rivieren nauwelijks zou worden verdedigd: 

‘Il parait d’ailleurs improbable que les forces hollandaises déployées au sud de la MEUSE, opérant
seules ou en liaision avec les Belges, puissent sans un concours allié puissant contraindre l’armée
allemande, à un arrêt durable si celle ci fait irruption sur l’axe VENLO-FLESSINGUE, où, une fois
la MEUSE et le PEEL franchis, elle trouverait en BRABANT une zone de terrains relativement secs
et de parcours facile.’429

Naar verwachting van het Deuxième Bureau zouden door de zwakke verdediging en het
gebrek aan samenwerking met de Belgische strijdkrachten de Duitsers in vier à vijf dagen tijd
Noord-Brabant en Zeeland bezet kunnen hebben. De Franse opmars naar het noorden moest
dus in een korte tijd uitgevoerd worden.430

De Fransen waren zich er dus van bewust dat de Nederlandse provincies ten zuiden van de
grote rivieren nauwelijks verdedigd zouden worden. De conclusie moet dan ook zijn dat de
Nederlandse defensie geen factor van belang voor Gamelin was. Hoewel hij de voorkeur gaf
aan een linie bij Tilburg speelde de Nederlandse verdediging van Noord-Brabant geen rol bij
de Franse Bredamanoeuvre. De Franse opperbevelhebber had er zelf weinig aan gedaan om
de Nederlanders, bijvoorbeeld via de militair attaché, op de hoogte te stellen van de voorge-
nomen hulpoperatie door het 7e Leger. Dat werd ook helemaal niet nodig gevonden omdat er
van de Nederlandse krijgsmacht toch vrijwel niets te verwachten was. Gamelin vertrouwde
verder op de diplomatieke gaven van Giraud om ter plaatste zijn operatie te coördineren met
de Nederlanders en de Belgen. Hij schreef in zijn memoires: ‘nous paraissait le plus brillant
de nos grand chefs, le général Giraud, et s’il s’y présentait avec trois de nos meilleures divi-
sions actives, c’est qu’il importait d’y avoir une personnalité qui s’imposât et qui, si les
Hollandais offraient une résistance efficace pût coordonner leur action avec celle de l’armée
belge.’431 De bevelhebbers van de eenheden van het 7e Leger die de opmars naar Nederland
uitvoerden waren blijkbaar niet goed geïnformeerd over de Nederlandse verdediging in
Noord-Brabant. Zelfs Georges schreef op 30 april 1940 dat de Nederlanders hun troepenmacht
in de provincie mogelijk zouden versterken op het moment dat  omvangrijke geallieerde een-
heden Breda zouden bereiken: ‘En cas d’attaque allemande les Hollandais paraissent décidés
à faire aussitôt appel aux Alliés et envisageraient de pousser des troupes leur armée de cam-
pagne en Brabant septentrional dès que d’importantes forces françaises ou anglaises seraient
parvenues dans cette région et en Zélande.’432 In de praktijk kwamen de Franse hulptroepen
tussen 10 en 12 mei vrijwel geen Nederlandse militairen in Noord-Brabant tegen. De Fransen
troepen waren zo ontstemd over het gebrek aan medewerking van de Nederlandse militairen
dat zij de Nederlanders uitmaakten voor: ‘les sales Boches du nord.’433 De Franse verbindings-
officier in Den Haag gedurende de meidagen, generaal Mittelhausser, zei: ‘Nous sommes tom-
bés dans une souricière.’434

Conclusie 
Geconcludeerd moet worden dat de geallieerde hulpoperatie aan Nederland omstreden was.
Ondanks het feit dat de Bredamanoeuvre niet bijdroeg aan de verdediging tegen het Duitse
aanvalsplan kan het echter niet worden beschouwd als een strategische blunder die van beslis-
send belang was voor de Franse nederlaag. Bij de hulpoperatie aan Nederland waren immers
slechts enkele divisies betrokken. Gamelins motivering voor de Bredamanoeuvre was meer
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gebaseerd op politiek-strategische dan op militairoperationele overwegingen. Frankrijk wilde
Nederland om politiek-morele redenen niet in de steek laten. Het Verenigd Koninkrijk achtte
de Nederlandse marine- en luchtmachtbases van groot strategisch belang. Hoe sterk de poli-
tieke wens was om Nederland niet zonder slag of stoot op te geven blijkt wel uit het feit dat
het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zelfs bereid waren hiervoor de Belgische neutraliteit te
schenden. 
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