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Conclusie 

Toen op 1 september 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak lag er ten aanzien van Nederland
noch in de Duitse, noch in de geallieerde militaire strategie iets vast. Geen van de partijen had
uitgewerkte plannen klaar liggen voor de strijd aan het Westfront. Pas in de winter van 1939-
1940 werden de operationele plannen door de Duitse en geallieerde legerleidingen ontwik-
keld, waarbij de positie van Nederland een aantal malen werd herzien. Ook het Nederlandse
krijgsbeleid zou gedurende de mobilisatieperiode ingrijpend worden aangepast.
Zo was de Nederlandse rol in het Duitse aanvalsplan op West-Europa aan drastische verande-
ringen onderhevig. In de tweede versie van Fall Gelb uit 29 oktober 1939 was een aanval op
Nederland geschrapt en zou alleen Zuid-Limburg als opmarsgebied worden gebruikt. Volgens
Hitler zou de Nederlandse regering bewogen kunnen worden om deze doormars toe te staan.
Twee weken later werd echter bepaald dat Nederland tot aan de Grebbelinie veroverd diende
te worden. Pas op 31 januari 1940 besloten de Duitsers geheel Nederland te bezetten. De vier-
de en definitieve versie van het Duitse aanvalsplan werd pas op 24 februari 1940 vastgesteld.
Omdat de Duitse legerleiding nu van mening was dat Nederland zo snel mogelijk moest wor-
den veroverd kreeg het Duitse 18e leger onder andere de beschikking over een pantserdivisie
en het nieuwe Luchtlandingskorps. De geallieerden maakten op hun beurt pas in november
1939 onder druk van de Britten de eerste plannen voor een hulpoperatie naar Nederland. In
eerste instantie was alleen voorzien om Franse troepen naar Zeeland te sturen. In zijn
Instruction Personnelle et Secrète No 11 van 12 maart 1940 gaf de Franse opperbevelhebber
Gamelin vervolgens de opdracht om bij een Duitse aanval de Bredamanoeuvre uit te voeren.
Het Franse 7e Leger moest naar Noord-Brabant oprukken en contact maken met de
Nederlandse hoofdmacht in de Vesting Holland. Zowel bij de Duitsers als bij de Fransen werd
er tot op het moment van de start van het offensief op 10 mei 1940 gesleuteld aan de uitvoe-
ring van de operaties in Nederland. Ook in de Nederlandse legerleiding vonden stevige dis-
cussies plaats over het krijgsplan. Uiteindelijk besloot de nieuw benoemde opperbevelhebber
Winkelman begin april 1940 om de hoofdverdediging in de Grebbelinie te voeren en zijn troe-
pen in Noord-Brabant direct na de Duitse inval een aftocht naar het noorden te laten maken.
Zijn voorganger Reijnders had juist in het belang van de bondgenootschappelijke oorlogvoe-
ring zo lang mogelijk ten zuiden van de rivieren willen standhouden. In zijn visie dienden de
Grebbelinie en de Peel-Raamstelling pas na zware druk opgegeven te worden door de
Nederlandse verdedigers terug te trekken op de Vesting Holland.
Duidelijk is dat Nederland in een mogelijk conflict tussen Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk een bijzonder strategische positie innam. Beide partijen hanteerden ten aanzien
van Nederland in eerste instantie een defensief uitgangspunt. Zowel de Duitsers als de Britten
leken vooral bevreesd te zijn dat de tegenstander vanaf Nederlands grondgebied zou kunnen
opereren. In dit opzicht is een duidelijke parallel te maken tussen de positie van Nederland in
het conflict van 1914-1918 met die in de periode 1939-1940. Door de militair technologische
ontwikkelingen sinds de Eerste Wereldoorlog was Nederland bij het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog echter niet alleen kwetsbaarder geworden, maar was tegelijkertijd de strategi-
sche waarde van zijn grondgebied toegenomen. De mechanisering van strijdkrachten had het
gevaar van een strategische overval op Nederland immers duidelijk vergroot. Daarnaast was
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door de vooruitgang van het luchtwapen het bezit van de Nederlandse vliegvelden nog belang-
rijker geworden. In een mogelijke luchtoorlog zou het voor zowel de Duitse als de Britse
luchtmacht aantrekkelijk zijn om het Nederlandse luchtruim te schenden. Voor kleine landen,
zoals Nederland, met een beperkte eigen wapenindustrie, was het zeer kostbaar om de krijgs-
macht tegen deze gevaren uit te rusten met moderne en geavanceerde wapensystemen, zoals
luchtafweer- en antitankgeschut. 
Ook met betrekking tot de Duitse, de geallieerde en de Nederlandse operationele plannen
bestaan er belangrijke overeenkomsten maar ook verschillen tussen de situatie in 1914 en die
in 1939-1940. Zowel in de Eerste als de Tweede Wereldoorlog wilde Duitsland tot een offen-
sief aan het Westfront overgaan door Frankrijk niet frontaal maar via de Lage Landen aan te
vallen. Hierbij werd Nederlands Zuid-Limburg als een belangrijk doormarsgebied voor de
sterke rechtervleugel van de Duitse opmars gezien. De bouw van de Franse en Belgische for-
tificaties in de jaren dertig aan hun grens met Duitsland maakte een doortocht door het zuiden
van Nederland zelfs nog meer voor de hand liggend. Toch twijfelde de Duitse legerleiding in
beide wereldoorlogen of ook Nederland moest worden opgenomen in het aanvalsplan. Zowel
Von Schlieffen in 1905 als Hitler in oktober 1939 dachten dat een vrije opmars door Limburg
wel te regelen zou zijn met de Nederlandse regering. Op 24 februari 1940 werd besloten het
plan van Von Manstein te volgen waarbij de Duitse hoofdaanval niet langer over de rechter-
vleugel maar door het centrum voerde. Hierdoor verviel feitelijk de militair-operationele
noodzaak voor een opmars door Nederland. Desondanks wilden de Duitsers bij hun offensief
tegen West-Europa ook Nederland volledig bezetten uit defensieve en preventieve overwegin-
gen. De Duitse legerleiding vreesde namelijk dat de geallieerden via Nederland het
Ruhrgebied zouden aanvallen. 
In tegenstelling tot 1914 gingen de geallieerden in 1939-1940 aan het Westfront uit van een
defensieve strategie. Bij de start van de Eerste Wereldoorlog had Frankrijk onmiddellijk aan
de oostgrens de aanval gezocht in een poging Elzas-Lotheringen te heroveren. In 1939 was de
blik van de geallieerde legerleiding daarentegen op het noorden gericht. De Britten en de
Fransen wilden België binnenrukken als voorwaartse verdediging tegen de verwachte Duitse
aanval. Ook Nederland nam een belangrijke plaats in met name de Britse militaire strategie
in. De Britse legerleiding maakte zich in beide wereldoorlogen grote zorgen over een moge-
lijke Duitse bezetting van Nederland. In januari 1939 was een dreigende Duitse inval in
Nederland zelfs aanleiding voor de Britten om hun terughoudende politiek ten opzichte van
het Continent te verlaten door militaire verplichtingen aan te gaan tegenover Frankrijk. De
Britse legerleiding realiseerde zich echter in 1939-1940 dat het, evenals in 1914-1918, niet
over de middelen beschikte om een Duitse verovering van Nederland te voorkomen. Mede op
suggestie van de Britten bleek de Franse opperbevelhebber Gamelin echter bereid om een
hulpoperatie naar Nederland te ondernemen. In april 1940 spraken de Britse en Franse rege-
ring zelfs af dat wanneer Duitsland alleen Nederland zou aanvallen, de geallieerden desnoods
de Belgische neutraliteit zouden schenden om de Nederlanders te kunnen helpen. Door de
opmars naar het noorden liepen de geallieerde legers in de meidagen van 1940 in de val omdat
de hoofdaanval van het Duitse offensief veel zuidelijker plaatsvond dan verwacht werd. 
Nederland probeerde in beide wereldoorlogen zijn neutraliteit te bewaren. Waar echter de
Nederlandse verdediging in 1914 naar alle zijden was gericht, omdat zowel gevreesd werd
voor een Duitse doortocht in het zuiden als een Britse landing in Zeeland, was in 1939-1940
de Nederlandse krijgsmacht eenduidig opgesteld tegen een Duitse aanval. De Nederlanders
hadden voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog minder waarschuwingstijd gehad dan vóór
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het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Omdat de modernisering al omstreeks de eeuwwis-
seling was gestart beschikte Nederland in 1914 over een redelijk goed uitgeruste krijgsmacht.
De gevechtswaarde van het Nederlandse leger was in 1940 relatief zwakker, mede doordat de
herbewapening, na de bezuinigingen in de jaren twintig, pas vanaf 1935, en dan nog lang-
zaam, op gang kwam. Het Veldleger werd in 1914 sterk genoeg geacht om ingezet te worden
ten behoeve van de mobiele oorlogvoering. De hoofdmacht van het Veldleger werd dan ook
na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in Noord-Brabant gestationeerd, waar weliswaar
geen stellingen lagen, maar waar het gevaar voor een neutraliteitsschending het grootst werd
geacht. Op 10 mei 1940 werd het Veldleger daarentegen achter de linies ten noorden van de
rivieren opgesteld omdat de Nederlandse legerleiding het weerstandsvermogen van de
Nederlandse troepen niet al te hoog inschatte.   
Recente publicaties wijzen erop dat Nederland zelf een belangrijke bijdrage leverde aan het
feit dat het land zijn neutraliteit wist te bewaren in de Eerste Wereldoorlog. De flexibiliteit van
de Nederlandse buitenlandse politiek en de sterkte van de Nederlandse verdediging speelden
beide een grote rol in de kosten- en batenafwegingen van de Duitsers en de geallieerden of
Nederland zou moeten worden bezet of niet. Dit roept de vraag op in welke mate er interactie
bestond tussen het Nederlandse buitenlands en defensiebeleid in de periode 1939-1940 en de
wijzigende positie van Nederland in de operationele plannen van Duitsland, het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk. 
De meest voor de hand liggende invloed van Nederland op het handelen van de grote
Europese mogendheden was hun inschatting van de gevechtskracht van de Nederlandse strijd-
krachten. In het neutraliteitsbeleid speelde de militaire afschrikking een cruciale rol. Eind
jaren dertig hadden de buitenlandse waarnemers weinig fiducie in het weerstandsvermogen
van de Nederlandse defensie. Alleen de Nederlandse waterlinies maakten nog enige indruk.
De preventieve waarde van de Nederlandse defensie, of het vermogen een potentiële aanval-
ler af te schrikken, was in 1939-1940 lager dan in 1914. Nederland was door zijn als zwak
beoordeelde verdediging een aantrekkelijk slachtoffer voor de Duitse agressie, maar tegelij-
kertijd voor de geallieerden en België een onaantrekkelijke potentiële militaire bondgenoot.
Anders dan in 1914, toen de Nederlandse verdediging door de Duitse legerleiding wel sterk
genoeg werd geacht om een Britse aanval te weerstaan, geloofde Hitler in 1939-1940 dan ook
niet dat Nederland weerstand zou kunnen (of willen) bieden tegen een Britse en Franse neu-
traliteitsschending om het Ruhrgebied te kunnen aanvallen. Waar Von Moltke in 1911 nog
redeneerde dat een relatief sterk en neutraal Nederland de rugdekking zou geven aan de Duitse
aanval op Frankrijk, 28 jaar later werd het zwakke Nederland juist als een dreiging gezien
voor de Duitse opmars. 
Ten aanzien van een mogelijke schending van de Nederlandse neutraliteit golden voor de strij-
dende partijen slechts machtspolitieke overwegingen. Het appel aan het moralisme of het
internationaal recht, waarnaar de Nederlanders hun buitenlands beleid zo graag refereerden,
maakte over de grens dan ook weinig indruk. Het was voor de Nederlandse regering vooral
belangrijk het buitenland te overtuigen van haar oprechtheid om in een conflict de neutraliteit
te alle tijden en naar alle zijden te willen verdedigen. In de Eerste Wereldoorlog bestond er
over het algemeen weinig twijfel bij de strijdende partijen dat Nederland de wil (en ook de
middelen) had om zich te verweren tegen elke aantasting van zijn territoriale integriteit.
Geconstateerd kan worden dat in de aanloop naar de Duitse inval op 10 mei 1940 de
Nederlandse neutraliteitspolitiek minder overtuigend overkwam. De Duitsers interpreteerden
het Nederlandse buitenlands beleid als opportunisme, mede omdat de Nederlanders duidelijk
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aangegeven hadden hun neutraliteit niet door andere landen te willen laten garanderen omdat
zij de vrije hand wilden houden. De Duitsers waren zich in 1939-1940 er bovendien van
bewust dat hun land en regime nu op veel minder steun in Nederland konden rekenen dan in
1914. Zowel in 1908 en 1916 hadden de Nederlanders de Duitsers om hulp verzocht ingeval
van een Britse inval in hun land. In 1939-1940 bleef een dergelijk verzoek van Nederland aan
Duitsland achterwege. Nederland vormde een onzekere factor in de Duitse strategie omdat de
Duitse legerleiding, in het bijzonder Hitler, de onderliggende motieven van het Nederlandse
neutraliteitsbeleid wantrouwde. De Duitse leider was zeer bevreesd dat Nederland, vrijwillig
of onder dwang, zijn medewerking zou verlenen aan een geallieerde aanval op het
Ruhrgebied. Op hun beurt vreesden de geallieerden dat Nederland zou bezwijken onder de
Duitse militaire druk om het gebruik van zijn vliegvelden door de Luftwaffe of zijn grondge-
bied als doormarsgebied voor de Duitse strijdkrachten toe te staan. Het Verenigd Koninkrijk
verweet publiekelijk de neutrale Europese staten, waaronder Nederland, zich passief tegen-
over het Duitse gevaar op te stellen. Toen de Duitse agressie tegen Nederland echter een feit
was, bleken de Britten zelf ook nauwelijks bereid hiertegen militair op te treden. 
Ook lijkt er een wisselwerking te bestaan tussen de ontwikkeling van de operationele plannen
van Duitsland en die van de geallieerden en van Nederland zelf. Wijzigingen in het krijgsbe-
leid vonden in meer of minder mate plaats in reactie op de verwachte acties van de tegenstan-
der. Vanaf oktober 1939 werden er steeds meer Duitse eenheden vanuit Oost-Europa naar de
Duitse westgrens verplaatst. Dit leidde tot grote onrust bij Nederland en België en begin
november 1939 werd voor de eerste maal groot alarm geslagen over een mogelijke Duitse aan-
val. De strijdkrachten van beide landen werden in een verhoogde staat van paraatheid
gebracht. De Nederlandse legerleiding was vrijwel unaniem van mening dat Duitsland met
afstand het grootste gevaar voor een neutraliteitsschending vormde. In tegenstelling tot de
situatie in 1914, toen ook rekening werd gehouden met een mogelijke Britse landing in
Zeeland, was de Nederlandse defensie in 1939-1940 onmiskenbaar tegen Duitsland gericht.
Daarnaast was het novemberalarm voor de Nederlanders aanleiding om contact te zoeken met
de Belgen en de geallieerden teneinde verzekerd te zijn van militaire hulp bij een Duitse inval.
Veel meer discussie bestond er in de Nederlandse legerleiding over het te volgen krijgsbeleid
in het licht van de Duitse dreiging en de mogelijke steun van de geallieerden en België. De
Nederlandse Opperbevelhebber Reijnders wilde Noord-Brabant verdedigen vanwege het
belang van dit gebied voor de bondgenootschappelijke oorlogvoering. Evenals in de Eerste
Wereldoorlog ontstond er echter een competentiestrijd tussen de OLZ en de Nederlandse
Minister van Defensie. Door de scherpe kritiek van Dijxhoorn en van enkele hoge bevelheb-
bers op zijn krijgsplan werd begin 1940 de positie van Reijnders als OLZ onhoudbaar. Zijn
opvolger Winkelman besloot in april 1940 het Nederlandse krijgsbeleid te wijzigen nadat uit
contacten met de Belgen en de Fransen was gebleken dat de Peel-Raamstelling niet op hun
steun kon rekenen. Het terugtrekken van het merendeel van de troepen uit Noord-Brabant naar
de stellingen boven de rivieren lag volgens Winkelman ook meer in lijn met de beperkte
mogelijkheden van zijn slecht getrainde en uitgeruste krijgsmacht. Het probleem van deze
manoeuvre was dat hierdoor het zuiden van het land zo goed als open lag terwijl de
Nederlandse legerleiding wist dat hier zowel de Duitse hoofdaanval als ook de geallieerde
hulpoperatie zou plaatsvinden.
Het novemberalarm gaf ook de aanzet tot de geallieerde hulpoperatie aan Nederland. Op 5
november 1939 gaf Gamelin opdracht om het Zeelandplan uit te werken en een week later
werd voor de eerste maal het idee van een opmars naar Breda voorgesteld. Het doel van de
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hulpoperatie was om verbinding te maken met de Nederlandse hoofdverdedigingslinie van de
Vesting Holland en om te voorkomen dat Nederland volledig in Duitse handen zou vallen.
Vanuit bezet Nederland zouden de Duitsers immers in een betere positie verkeren om het
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en ook België aan te vallen. De Franse opperbevelhebber is na
de Franse nederlaag verguisd voor zijn krijgsbeleid waarbij met name veel kritiek is gegeven
op zijn Bredamanoeuvre. Gamelin heeft echter altijd benadrukt dat de opmars naar het noor-
den een hoger belang diende dan een militair-operationele relevantie, namelijk de politiek-
morele betekenis van het feit dat Nederland niet in de steek kon worden gelaten. Het is belang-
rijk voor de Nederlanders te beseffen dat er zonder Gamelin in 1940 mogelijk helemaal geen
geallieerde hulpoperatie naar Nederland zou hebben plaatsgevonden. De Nederlandse rege-
ring had begin december 1939 de Fransen nadrukkelijk om hulp gevraagd ingeval van een
Duitse inval. De Nederlanders bleken bij deze gelegenheid nu ook bereid inzage in hun ver-
dedigingsplannen te geven. 
De Nederlandse legerleiding zocht met instemming van de ministers Van Kleffens en
Dijxhoorn, bewust in het geheim contact met België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in
het besef dat het bij een Duitse aanval volledig afhankelijk zou zijn van steun van de gealli-
eerden. Het waarborgen van een militaire interventie door bondgenoten bij een neutraliteits-
schending vormde dan ook de hoeksteen van het Nederlandse veiligheidsbeleid. Ook geduren-
de de Eerste Wereldoorlog rekenden de Nederlanders op geallieerde hulp bij een Duitse inval,
maar aan de andere kant ook op Duitse steun in het geval van een Britse invasie. Lange tijd
beschouwden de Nederlanders vooral de Britten als de potentieel belangrijkste bondgenoot,
maar hierbij werden de militaire mogelijkheden van het Verenigd Koninkrijk overschat.
Dankzij haar clandestiene contacten met de geallieerden en de Belgen verkreeg de
Nederlandse regering in 1939-1940 wel de zekerheid over het feit dat de Fransen bereid waren
een heel leger te sturen om Nederland bij te staan ingeval van een Duitse aanval. Tegelijkertijd
ondermijnde deze geheime diplomatie echter de geloofwaardigheid van het Nederlandse neu-
traliteitsbeleid waardoor de onveiligheid van Nederland juist werd vergroot. Doordat de
Duitsers, door bijvoorbeeld het Venlo-incident, deels op de hoogte waren van deze liaisons, of
op zijn minst het bestaan ervan vermoedden, werd hun wantrouwen in de oprechtheid van de
Nederlandse neutraliteit versterkt. Zo constateerden de Duitsers een verhoogde paraatheid bij
zowel de Nederlandse als de Belgische strijdkrachten tijdens het november- en januari-alarm.
De Duitse militaire inlichtingendienst concludeerde dan ook dat er sprake moest van zijn een
informatieuitwisseling tussen de Belgische en Nederlandse Generale Staven. Mede naar aan-
leiding van het januari-alarm, dat onder andere ontstond doordat na het neerstorten van een
Duits vliegtuig bij Mechelen de Duitse plannen in Belgische handen waren gevallen, wilde
Hitler de aanvalsopzet wijzigen omdat een verrassing nu niet meer mogelijk zou zijn. In de
Holland Weisung van 15 januari 1940 werd besloten dat nu geheel Nederland moest worden
ingenomen. Evenals de geallieerden waren de Duitsers bang in een strategisch kwetsbare posi-
tie te komen als de tegenstander Nederland, of delen daarvan, zou bezetten. De Duitse leger-
leiding was uiteindelijk in februari 1940 bereid de troepen die Nederland moesten aanvallen
aanzienlijk te versterken. Terwijl Gamelin is bekritiseerd voor het feit dat hij het hele 7e
Leger, behorende tot de Franse strategische reserve, naar Nederland stuurde, was het aandeel
van het Duitse leger en de luchtmacht dat tegen Nederland werd ingezet feitelijk relatief gro-
ter. Ook voor de Duitsers gold, dat gezien de krachtverhoudingen aan het Westfront op 10 mei
1940, deze eenheden mogelijk elders niet gemist konden worden. 
De mythe dat Nederland vanaf 1935 een struisvogelpolitiek ten aanzien van het Duitse gevaar
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zou hebben gevoerd moet worden ontkracht. Generaal Reijnders, voormalig chef van de
Nederlandse Generale Staf en OLZ, staat symbool voor de Nederlandse militaire elite die over
het algemeen al vroeg het Duitse gevaar zeer juist heeft doorzien. De Nederlandse legerlei-
ding beschikte over een goed geïnformeerde inlichtingendienst, die veel te danken had aan
waarnemers zoals de militaire attachés Sas en Van Voorst Evekink. De dreiging van Duitsland
werd wel degelijk onderkend en er werden in reactie op elk invasiealarm tal van militaire en
diplomatieke maatregelen genomen. Zo werd het leger in verhoogde staat van paraatheid
gebracht en werden via de diplomatieke kanalen de potentiële bondgenoten op de hoogte
gebracht. De Nederlandse regering stelde zich in ieder geval minder geïsoleerd of afzijdig op
dan vaak wordt verondersteld en zij probeerde wel degelijk invloed uit te oefenen op het
beleid van de grote mogendheden ten aanzien van Nederland. Van Kleffens was als Minister
van Buitenlandse Zaken de bepalende factor voor het Nederlandse veiligheidsbeleid. Hij had
de juiste perceptie van de kwetsbare strategische positie van Nederland. In tegenstelling tot de
naoorlogse critici op de Nederlandse buitenlandse politiek was Van Kleffens zich bewust van
het gebrek aan zowel diplomatieke speelruimte als aan aanvaardbare of realistische alternatie-
ven voor het gevoerde neutraliteitsbeleid vóór de Duitse inval van 10 mei 1940. Het buiten-
lands beleid was erop gericht de andere landen te overtuigen van de Nederlandse wil om neu-
traal te blijven en het doel van het defensiebeleid was aan te tonen Nederland daartoe ook tot
op zekere hoogte in staat was. Geconcludeerd kan worden dat Nederland in de periode van
september 1939 tot mei 1940 hierin faalde. Dat wil echter niet zeggen dat de Nederlandse
regering zelf verantwoordelijk was voor de Duitse inval. Het feit dat de Nederlandse politiek
van gewapende neutraliteit niet overtuigde kan niet als rechtvaardiging voor de agressie van
Hitler-Duitsland gelden. Evenmin is met zekerheid te zeggen of een sterkere Nederlandse
defensie als gevolg van bijvoorbeeld een daadkrachtiger aankoopbeleid vanaf 1935, dan wel
een nog strikter gevolgd neutraliteitsbeleid, de Duitsers van een inval hadden kunnen weer-
houden. 
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