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Samenvatting

Deze studie onderzoekt de strategische positie van Nederland gedurende de periode van sep-
tember 1939 tot mei 1940 vanuit internationaal perspectief. In feite werd de strijd om
Nederland niet in de meidagen van 1940 beslist, maar tijdens de voorafgaande maanden toen
Nederland zich voorbereidde op een mogelijke aanval en in Berlijn de afweging werd gemaakt
of Nederland onderdeel zou moeten worden van het Duitse aanvalsplan op West-Europa, ter-
wijl in Londen, Parijs en Brussel werd gediscussieerd over de vraag of en hoe een eventuele
hulpoperatie aan Nederland vormgegeven zou moeten worden. 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 operatio-
nele plannen door de Duitse en geallieerde legerleidingen ontwikkeld, waarbij de positie van
Nederland een aantal malen werd herzien. Ook het Nederlandse krijgsbeleid zou gedurende
de mobilisatieperiode ingrijpend worden aangepast.
De voornaamste bronnen voor dit onderzoek zijn de diplomatieke en militaire archieven in
Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Ook archieven in de
Verenigde Staten zijn geraadpleegd. Dit laatste land was dan wel niet direct betrokken bij het
Europese conflict van 1939-1940, maar de Amerikanen golden als betrekkelijk objectieve en
goed geïnformeerde waarnemers. Het bestudeerde buitenlandse archiefmateriaal bevat onder
andere de berichten van diplomaten en militaire attachés verbonden aan de gezantschappen in
Den Haag en de rapportages van de militaire inlichtingendiensten van genoemde landen.
Daarnaast zijn de archieven geraadpleegd van de verschillende Generale Staven en van de
Franse en Duitse eenheden die in Nederland zijn ingezet. Ook de Nederlandse archieven van
het Ministerie van Defensie en van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn onderzocht op
ondermeer de rapportages van de diplomatieke posten in het buitenland, de Nederlandse mili-
taire inlichtingendienst en de berichten van de Nederlandse Generale Staf en het Veldleger.
Tevens zijn in de diverse archieven niet-gepubliceerde verslagen of dagboeken van enkele
betrokken politici, diplomaten en militairen geanalyseerd. 
In het inleidende hoofdstuk wordt in grote lijnen beschreven hoe Nederland in de aanloop naar
zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog reageerde op het oorlogsgevaar en hoe dit werd
‘vertaald’ in het buitenlands en defensiebeleid. Daarnaast wordt de positie van Nederland in
de oorlogsstrategie van de Europese grote mogendheden, in het bijzonder die van Duitsland
en het Verenigd Koninkrijk, behandeld. Als relatief klein maar strategisch cruciaal gelegen
land voelde Nederland zich bedreigd door een mogelijke agressie van een van de grote
Europese landen. Toen vanaf 1900 de internationale spanningen opliepen, versterkten de
Nederlanders hun krijgsmacht door meer manschappen te gaan trainen en moderne wapens
aan te kopen. De mate waarin Nederland erin slaagde om op eigen kracht buiten de Eerste
Wereldoorlog te blijven is moeilijk nauwkeurig vast te stellen. Wel kan worden geconcludeerd
dat de Nederlandse regering door zijn standvastige maar ook flexibele neutraliteitspolitiek en
door zijn relatief krachtig defensiebeleid hieraan een belangrijke bijdrage leverde. Dankzij de
modernisering van zijn krijgsmacht vanaf 1901 beschikte Nederland in 1914 over een geloof-
waardige militaire afschrikking die van niet te onderschatten invloed was op de kosten- en
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batenafweging van de strijdende partijen bij hun beslissing om Nederland wel of niet te bezet-
ten.
Na de vrede van Versailles in 1919 inde Nederland het vredesdividend en werd er aanzienlijk
bezuinigd op de krijgsmacht. Na de machtsovername van Hitler in 1933 groeide in Nederland
echter de vrees dat het land in een nieuwe Europese oorlog zou worden betrokken. De mili-
tairtechnologische ontwikkelingen sinds de Eerste Wereldoorlog, met name de vooruitgang
van het lucht- en het tankwapen, en de bouw van de fortificaties aan de Belgische en Franse
oostgrens, hadden het strategische belang van Nederland voor de strijdende partijen, maar ook
zijn kwetsbaarheid, doen toenemen. Vanaf 1935 werd de Nederlandse defensiebegroting fors
verhoogd. De Nederlandse herbewapening verliep echter traag. Ook het Verenigd Koninkrijk
maakte zich eind jaren dertig zorgen over een mogelijke Duitse inval in Nederland. Vóór het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de Duitse legerleiding echter nog geen
concrete plannen voor een aanval op Nederland. Hitler en de Duitse luchtmacht onderkenden
wel het strategische belang van Nederland in een mogelijke oorlog van Duitsland tegen
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 
In het tweede hoofdstuk wordt de positie van Nederland in de Duitse planning van het offen-
sief tegen West-Europa tussen september 1939 en mei 1940 behandeld. De centrale vraag is
hierbij welke overwegingen een rol speelden bij de Duitse beslissing om ook Nederland aan
te vallen. In september 1939 waren de Duitsers zeer bevreesd voor een geallieerd offensief aan
het Westfront. Zolang het merendeel van de Duitse strijdkrachten in Polen vocht, was de
Duitse verdediging aan de westgrens kwetsbaar. Tot grote opluchting van de Duitsers bleef
een grote geallieerde aanval, bijvoorbeeld via België en Nederland op het Duitse Ruhrgebied,
echter uit. Duitsland had in de periode 1939-1940 geen militair overwicht op de geallieerden.
De Duitse strijdkrachten hadden weliswaar meer vliegtuigen, maar het Verenigd Koninkrijk
en Frankrijk beschikten over meer manschappen, tanks en artillerie. De Duitse legertop had in
de herfst van 1939 dan ook grote bezwaren tegen het door Hitler bevolen offensief tegen West-
Europa. Hitler brak echter het verzet van zijn generaals tegen zijn aanvalsplannen. Het con-
flict had wel een ernstige vertrouwensbreuk tussen de OKH en de Duitse leider tot gevolg
waarbij Hitler in november 1939 de Generale Staf zelfs openlijk van sabotage beschuldigde.
Het eerste Duitse aanvalsplan op West-Europa (Fall Gelb) van 19 oktober 1939 was een fan-
tasieloze improvisatie die, indien ten uitvoer gebracht, weinig kans van slagen leek te hebben.
De Duitse legerleiding had dan ook weinig vertrouwen in de operatie waarbij de hoofdaanval
door België en de Nederlandse provincie Limburg zou moeten lopen. Daarbij moest Armee
Abteilung N de Nederlandse noordelijke en oostelijke provincies tot aan de Grebbelinie bezet-
ten. Nederland nam in het tweede Duitse operatieplan van 29 oktober 1939 een wezenlijk
andere positie in. Indien het Duitse offensief, zoals Hitler wenste, begin november 1939 zou
zijn uitgevoerd dan zou alleen Zuid-Limburg als doormarsgebied in de strijd betrokken zijn
geraakt. De rest van Nederland zou door Duitsland ongemoeid zijn gelaten. Door de Holland
Weisung van 15 november 1939 werd de verovering van Nederland tot aan de Grebbelinie
weer in het Duitse aanvalsplan opgenomen. De start van het Duitse offensief op West-Europa
werd echter voortdurend uitgesteld. De Duitse twijfel over de oprechtheid van de Nederlandse
neutraliteit groeide, mede door het Venlo incident en doordat in Nederland en België zowel in
november 1939 als in januari 1940 gelijktijdig alarm werd geslagen over een verwachte
Duitse inval.
Alles wijst er op dat Hitler begin 1940 meer aandacht had gekregen voor de operatie tegen
Nederland. Het belang dat aan de bezetting van Nederland werd gehecht was in de loop van
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de maanden sinds de mobilisatie in september 1939 duidelijk toegenomen. De derde versie
van Fall Gelb van 30 januari 1940 betekende dat er voor de operatie tegen Nederland bedui-
dend meer en ook betere eenheden beschikbaar werden gesteld. Hitler bleef wel tot het laat-
ste moment hopen dat Nederland zich niet zou verzetten tegen een Duitse inval. De Duitse
legerleiding vreesde echter niet zozeer het weerstandsvermogen van de Nederlandse krijgs-
macht als wel de Britse en Franse reactie op haar aanval op Nederland. Pas het nieuwe aan-
valsplan van 24 februari 1940 bood de oplossing voor Duitsland om de impasse aan het
Westfront te doorbreken. In de definitieve versie van Fall Gelb was er ten aanzien van de ope-
ratie tegen Nederland in vergelijking met het derde aanvalsplan van 30 januari 1940 vrijwel
niets gewijzigd. Het doel was door een snelle bezetting van Nederland te voorkomen dat geal-
lieerde troepen vaste voet in de Vesting Holland zouden kunnen krijgen. Door de verplaatsing
van het zwaartepunt van het Duitse offensief tegen West-Europa naar het zuiden was de aan-
val op Nederland echter een nevenoperatie geworden.
Uit de hele planning van het Duitse offensief op West-Europa wordt duidelijk dat de aanval
op Nederland geen vanzelfsprekendheid was. De Nederlandse positie binnen het Duitse aan-
valsplan was tussen september 1939 en maart 1940 aan sterke veranderingen onderhevig. De
conclusie is dat Hitlers beslissing om Nederland bij het Duitse aanvalsplan op West-Europa te
betrekken niet was ingegeven door een exploitatiewens van de Nederlandse economie of uit
militairoperationele noodzaak. Dat Duitsland echter grote belangen bij de bezetting van
Nederland had, wordt evenwel aangetoond door het feit dat de Duitse legerleiding een aan-
zienlijk deel (rond 10%) van alle beschikbare troepen tegen Nederland inzette. Gezien de
krachtsverhouding tussen de Duitse en geallieerde strijdkrachten waren dit eenheden die
mogelijk dringend elders aan het Westfront nodig waren. Dat Nederland desondanks bezet
moest worden had tot doel te voorkomen dat het Nederlandse grondgebied op enig moment
door de geallieerden gebruikt zou gaan worden voor grond- en luchtaanvallen op het voor de
Duitse oorlogsindustrie cruciale Ruhrgebied. In tegenstelling tot 1914 bestond er in 1939-
1940 twijfel bij de Duitse legerleiding over de oprechtheid van het Nederlandse buitenlands
beleid en over de kracht van de Nederlandse defensie. Volgens Hitler zou Nederland vroeg of
laat bezwijken onder de geallieerde militaire, diplomatieke en economische druk en zijn
‘opportunistische’ neutraliteit opgeven. Het risico van een geallieerde aanval via de
Nederlandse flank op het Ruhrgebied was, zelfs voor een gokker als Hitler, te groot om te
nemen. 
In het derde hoofdstuk wordt de positie van Nederland in het militair-strategische beleid van
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België nader geanalyseerd, waarbij de afwegingen om
Nederland wel of niet te helpen bij een Duitse aanval centraal staan. De geallieerde nederlaag
in 1940 werd lange tijd door de Fransen toegeschreven aan de enorme 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 had-
den de geallieerden juist een klein overwicht in aantal troepen, tanks en artillerie. De Duitsers
bezaten daarentegen meer vliegtuigen en moderne wapensystemen 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 zou-
den worden ingezet. 
De geallieerden waren het snel eens over de te volgen grand strategy. Aan het Westfront zou
men in het defensief blijven tot de strijdkrachten voldoende waren opgebouwd om een suc-
cesvolle frontale aanval op Duitsland uit te kunnen voeren. Over de voorwaartse verdediging
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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 geal-
lieerde legerleiding gedurende de Drôle de Guerre in het opstellen van operatieplannen vrij-
wel 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.
In 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 liggen-
de 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 van
dat moment. Het Verenigd Koninkrijk drong er bij de Fransen op aan om een hulpoperatie naar
Nederland op te zetten. 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. In de loop der maanden werden de plannen van de Franse
opperbevelhebber steeds gewaagder en avontuurlijker. Gamelin drukte de Bredamanoeuvre
door ondanks de weerstand van zijn ondergeschikten en hij was bereid om ten behoeve van de
hulp aan Nederland het hele Franse 7e Leger, dat oorspronkelijk bestemd was geweest als stra-
tegische reserve, in de waagschaal te stellen. Feitelijk verbond Gamelin hiermee zijn prestige
aan de hulpoperatie aan Nederland. De maatregelen van de geallieerden om hun verdedigings-
linies naar Nederland en België te verplaatsen boden een juist antwoord op de Duitse aanvals-
plannen uit oktober en november 1939. Fall Gelb werd echter verder ontwikkeld tot de defi-
nitieve 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 maak-
ten de kans dat Duitsland tot de aanval zou overgaan ook groter. De grote verrassing op 10
mei 1940 voor de geallieerden was niet het moment maar de uitvoering van het Duitse aan-
valsplan.
Een groot probleem voor de geallieerden in hun plannen voor een opmars naar het noordelij-
ke Nederland was de afhoudende houding van België. De maandenlange toenaderingspogin-
gen van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk tot België in de periode tussen september 1939
en mei 1940 hadden nauwelijks tot enig positief resultaat geleid. Sinds het novemberalarm in
1939 werd er wel op tamelijk omvangrijke schaal militaire informatie uitgewisseld, net name
door de militaire attachés. De geallieerden wilden echter ook sluitende militaire afspraken met
de Belgen maken over het toelaten van hun troepen nog vóór de start van het Duitse offensief,
bijvoorbeeld op het moment dat Nederland zou worden aangevallen. Ondanks de oplopende
geallieerde druk weigerden de Belgen hun neutraliteitspolitiek op te geven. De irritatie over
de halsstarrige Belgische opstelling liep in april 1940 zo hoog op dat de geallieerden het
besluit namen de neutraliteit van België te schenden door zijn grondgebied te betreden inge-
val 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. Duidelijk is dat,
ondanks alle strubbelingen, de geallieerden en de Belgen tot elkaar veroordeeld waren. Bij een
Duitse aanval was België volledig 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. 
De Belgen waren echter hevig teleurgesteld in het feit dat de geallieerde opmars slechts tot
aan de Dyle en niet tot aan de Belgische hoofdverdedigingslinie aan het Albertkanaal was
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gepland. Hierdoor zou een groot deel van het Belgische grondgebied worden opgegeven. De
Belgen bleven proberen de Fransen zover te krijgen om hun hulptroepen tot aan het
Albertkanaal te laten oprukken. Hierbij werd ook een aantal malen de mogelijke Belgische
steun aan de geallieerde hulpoperatie aan Nederland als pressiemiddel gebruikt. Bij de vraag
hoe België wilde omgaan met een Duitse aanval op Nederland speelde een aantal overwegin-
gen een rol. De Belgische legerleiding was zich ervan bewust dat de positie van België ern-
stig 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 ver-
keerde, wilden de Belgen echter in de praktijk hun lot niet aan die van de Nederlanders ver-
binden. 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 aanval. Daarnaast kozen de
Nederlanders voor een in Belgische ogen egoïstisch defensiebeleid door de verdediging ten
zuiden van de grote rivieren ernstig te verwaarlozen. Tenslotte hadden 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 zou een hulpoperatie
aan Nederland dan ook weinig kans van slagen hebben. Uiteindelijk zou België vooral op last
van Koning Leopold III tot het moment van de Duitse aanval vasthouden aan zijn neutraliteit
terwijl de geallieerden in onzekerheid werden gelaten over de vraag hoe het land wilde reage-
ren op een Duitse schending van de Nederlandse neutraliteit.
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. Over
het Britse beleid ten aanzien van Nederland in de periode 1939-1940 kan worden geconclu-
deerd dat er een enorme discrepantie bestond tussen enerzijds het grote politieke en strategi-
sche 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 operaties beperkten zich tot een poging om de Nederlandse marine- en lucht-
machtbases 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 neutraliteits-
beleid militair overleg te voeren met de geallieerden en om de Fransen te bewegen een hulp-
operatie naar Nederland te ondernemen. Tegenover zijn Franse bondgenoot hanteerde het
Verenigd Koninkrijk duidelijk een ‘buck-passing’ strategie.
De Franse hulpoperatie aan Nederland was omstreden bij de Britten en de ondergeschikten
van Gamelin. Ondanks het feit dat de Bredamanoeuvre uiteindelijk niet bijdroeg aan de ver-
dediging tegen de Duitse aanval in de meidagen van 1940 kan het plan echter niet worden
beschouwd als een strategische blunder die van beslissend belang was voor de Franse neder-
laag. Bij de hulpoperatie aan Nederland waren immers slechts enkele divisies betrokken.
Gamelins motivering voor de Bredamanoeuvre was meer gebaseerd op politiek-strategische
dan op militairoperationele overwegingen. Frankrijk wilde Nederland om politiek-morele
redenen niet in de steek laten. 
In het vierde en laatste hoofdstuk wordt de Nederlandse perceptie van het Duitse invasiege-
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vaar beschreven waarbij in het bijzonder wordt ingegaan hoe in het Nederlandse veiligheids-
beleid werd gereageerd op de oorlogsdreiging. Geconcludeerd moet worden dat er belangrij-
ke verschillen bestonden tussen het Nederlandse krijgsbeleid in 1914 met die in 1939. Bij de
start van de Eerste Wereldoorlog hielden de Nederlanders zowel rekening met een Duitse
inval als met een Britse landing. Bovendien maakte het Veldleger serieus werk van de verde-
diging van zuidelijk Nederland tegen een mogelijke vijandelijke opmars. Na het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog werd in september 1939 met Concentratie Blauw daarentegen geko-
zen voor een niet-neutrale opstelling die zich vrijwel volledig richtte op de verdediging van
het hart van het land tegen een Duitse invasie, hetgeen niet onopgemerkt bleef voor de bui-
tenlandse waarnemers.
Het feit dat neutraliteit het uitgangspunt was voor het Nederlandse buitenlands beleid kon in
de mobilisatieperiode op brede politieke en maatschappelijke steun rekenen. Neutraliteit was
zowel doel als middel en bepaalde het internationale optreden van Nederland. De keuze voor
het neutraliteitsbeleid kende een pragmatische (het dient het Nederlandse nationale belang) en
een idealistische (het dient het Europese belang) rechtvaardiging. De buitenlandse regeringen
hadden echter uitsluitend oog voor de pragmatische, zo niet opportunistische kant van de
Nederlandse buitenlandse politiek. Zij waren dan ook niet overtuigd van de oprechtheid van
de Nederlandse neutraliteitshandhaving. De Duitsers beschouwden de Nederlandse neutrali-
teit als een onzekere factor, gezien de afhankelijkheidsrelatie van het land met het Verenigd
Koninkrijk. De geallieerden vreesden dat Nederland onder zware Duitse druk zou kunnen
besluiten tot de Deense optie, waarbij een deel of zelfs het hele grondgebied zonder slag of
stoot druk aan Duitsland zou worden afgestaan. De manier waarop de oorlogvoerende grote
mogendheden met de Nederlandse neutraliteit omgingen kan, gelet op de grote druk op de
Nederlandse handel, de spionageactiviteiten en de luchtschendingen, eveneens als opportunis-
tisch gedrag worden bestempeld.
De pogingen van Nederland gedurende het interbellum om zijn krijgsmacht te moderniseren
mislukten waardoor het land in 1940 over een leger beschikte dat qua uitrusting, organisatie
en doctrine nog grotendeels uit de Eerste Wereldoorlog stamde. De Nederlandse krijgsmacht
ontbrak het grotendeels aan professionaliteit, goed getrainde en ervaren troepen en aan moder-
ne wapensystemen, zoals tanks, anttitank- en luchtdoelgeschut. Door deze tekortkomingen
was het Nederlandse leger alleen in staat tot het voeren van een strikt statische verdediging
die zich, met behulp van stellingen, beperkte tot slechts een deel van het grondgebied. In het
buitenland was men zich zeer wel bewust van de zwakte van de Nederlandse strijdkrachten.
Alleen de defensieve kracht van de waterlinies maakte enige indruk op de buitenlandse waar-
nemers.
Nederland werd begin november 1939 van diverse kanten gewaarschuwd voor een Duitse
inval halverwege die maand. Niet alleen de inlichtingen over de Duitse aanvalsplannen van de
Nederlandse militair attaché in Berlijn, majoor Sas, maar ook die van de Nederlandse militair
attaché in Parijs en Brussel, overste Van Voorst Evekink, waren zeer accuraat. Uit de rappor-
tages van de buitenlandse vertegenwoordigingen in Den Haag tijdens de novemberdagen valt
op te maken dan de Duitse dreiging zeer serieus werd genomen en voor de Nederlandse rege-
ring aanleiding was tot het nemen van tal van diplomatieke en militaire maatregelen. Het
novemberalarm leidde er ook toe dat de vraagstukken van het Nederlandse krijgsbeleid en van
de bondgenootschappelijke oorlogvoering ter discussie werden gesteld. Eind 1939 kreeg de
Nederlandse opperbevelhebber (OLZ) Reijnders over zijn verdedigingsplan grote onenigheid
met de Nederlandse Minister van Defensie Dijxhoorn en de bevelhebbers van het Veldleger. 
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In januari 1940 vond het tweede grote alarm in de mobilisatieperiode plaats. De waarschu-
wing uit Rome werd door Sas en anderen bevestigd. Ondanks het feit dat de legerleiding en
de militaire inlichtingendienst (GS III) in verband met de slechte weeromstandigheden hun
twijfels hadden of de Duitsers inderdaad rond 15 januari 1940 zouden aanvallen, werden er
toch ook nu weer militaire en diplomatieke maatregelen genomen. Kort na het januari-alarm
kwam het conflict in de Nederlandse legerleiding over het krijgsbeleid tot een uitbarsting.
Reijnders werd ontslagen en vervangen door Winkelman. De nieuwe OLZ genoot meer ver-
trouwen van de regering en had daarom ook meer speelruimte dan zijn voorganger. Het ver-
dedigingsplan van Winkelman was meer gericht op de concentratie van de beperkte
Nederlandse troepen achter de stellingen in het hart van het land. Hij koos voor de Grebbelinie
als de hoofdverdediging. Ook neigde Winkelman naar het opgeven van de Peel-Raamstelling,
de voornaamste linie ten zuiden van de rivieren, maar in zijn aanwijzingen van 30 maart 1940
was hierover nog geen definitieve beslissing genomen.
De Duitse inval in Denemarken en Noorwegen op 9 april was aanleiding voor het derde grote
alarm in de mobilisatieperiode. Volgens Sas zou de Duitse aanval op West-Europa enkele
dagen later van start zou gaan. Omdat de Nederlandse militair attaché de Duitse aanval op
Scandinavië juist had voorspeld werd er nu nog meer geloof gehecht aan zijn waarschuwing.
Opnieuw nam de Nederlandse legerleiding geen risico en werden de Nederlandse troepen in
paraatheid gebracht. Naar aanleiding van het aprilalarm werden ook de contacten via de mili-
taire attachés met de Belgen, Fransen en de Britten over de mogelijke toekomstige bondge-
nootschappelijke oorlogvoering geïntensiveerd. Winkelman koos echter wel voor een geïso-
leerd krijgsbeleid door begin april te besluiten om de Peel-Raamstelling na een Duitse inval
onmiddellijk te ontruimen.
Ook de voorbereidingen van de Duitsers voor de start van hun offensief op West-Europa op
10 mei 1940 bleven niet onopgemerkt in Nederland. Hoewel De Jong en de naoorlogse
Parlementaire Enquêtecommissie kritiek hebben op het feit dat in de avond en nacht van 9 mei
1940 niet de gehele Nederlandse krijgsmacht in staat van paraatheid werd gebracht, kan wor-
den geconcludeerd dat de Nederlandse legerleiding tal van maatregelen nam nadat Sas voor
een Duitse aanval had gewaarschuwd. Ook werden de Belgen, Fransen en Britten door de
Nederlanders op de hoogte gebracht. De Duitse aanval op 10 mei 1940 kwam dan ook zeker
niet onverwacht.
Veel van de naoorlogse kritiek op het Nederlandse beleid tijdens de mobilisatieperiode stelt
dat het Duitse invasiegevaar onderschat werd. Deze beeldvorming is echter onjuist. Na het uit-
breken van de Tweede Wereldoorlog op 1 september 1939 werden de Nederlanders van alle
kanten gewaarschuwd voor het gevaar van een Duitse aanval. Door Sas, Van Voorst Evekink
en anderen was men uitstekend geïnformeerd over de Duitse dreiging. De Nederlandse rege-
ring wilde niet het risico nemen om niet te reageren op de talloze waarschuwingen die het tij-
dens de mobilisatieperiode ontving. Bij ieder van de invasiealarmen werden de Nederlandse
strijdkrachten in verhoogde staat van paraatheid gebracht en de potentiële bondgenoten wer-
den gewaarschuwd. Uit de internationale en diplomatieke archieven blijkt dat er in de mobi-
lisatieperiode meer geheime contacten hebben plaats gevonden tussen de Nederlandse leger-
leiding met de geallieerden en met de andere neutrale landen België en de Verenigde Staten
dan tot nu toe veelal aangenomen is. Hierbij ging het vooral om het uitwisselen van vertrou-
welijke informatie over de Duitse dreiging en om de afstemming van het Nederlandse krijgs-
beleid met die van België en met de geallieerde hulpoperatie. Veel van deze contacten vonden
plaats met instemming van de ministers Van Kleffens en Dijxhoorn, die namens de
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Nederlandse regering verantwoordelijk waren voor het veiligheidsbeleid en die betrekkelijk
autonoom opereerden. 
De Nederlandse politieke en militaire leiding was daarom misschien een gebrek aan daad-
kracht of doortastendheid te verwijten, maar geen naïviteit. De Duitse dreiging werd door de
meesten van hen zeer serieus genomen. Het probleem was echter dat de zwakke krijgsmacht
grote beperkingen oplegde aan het Nederlandse krijgsbeleid. Het gebrek aan troepen, profes-
sioneel kader, oorlogservaring en moderne wapens veroordeelde het Nederlandse leger tot een
statische stellingenoorlog waarbij slechts een deel van het grondgebied kon worden verde-
digd. De grote zwakte van het Nederlandse krijgsplan van 10 mei 1940 was dat het in opera-
tionele zin niet was afgestemd op de bondgenootschappelijke oorlogvoering maar dat het
tegelijkertijd in strategisch opzicht wel volledig afhankelijk was van geallieerde steun. Het
Nederlandse leger zou volgens plan immers ten noorden van de rivieren achter linies wachten
tot de hulptroepen van de Fransen en Britten zouden arriveren. Het initiatief werd aan de vij-
and overgelaten terwijl de bondgenoten de kastanjes uit vuur zouden moeten halen. Het
besluit van Winkelman om de meeste troepen uit Noord-Brabant terug te trekken was, in het
licht van de Duitse hoofdaanval en de Franse hulpoperatie, op zijn zachtst gezegd ongelukkig.
Het dilemma voor de Nederlandse regering was echter dat de militaire en diplomatieke maat-
regelen die vanwege de strikte neutraliteit noodgedwongen op eigen kracht moesten worden
genomen, nooit voldoende zouden kunnen zijn om een Duitse inval te weerstaan. De vraag is
of de zeer accurate aanwijzingen van Sas en anderen voldoende rechtvaardiging boden voor
een radicale breuk met het Nederlandse neutraliteitsbeleid, laat staan dat het kiezen van de
zijde van de geallieerden nog vóór 10 mei 1940, de Duitse aanval en de daarop volgende
bezetting had kunnen besparen. Sterker, een Nederlandse samenwerking met de geallieerden
zou juist voor de wantrouwende Duitsers een zekere aanleiding zijn geweest voor een inval.
Het vasthouden aan de neutraliteit bood onder deze condities de enige kans, hoe klein ook, om
buiten de oorlog te blijven. Het neutraliteitsbeleid kwam dan ook meer voort uit pragmatische
overwegingen dan uit idealisme. In feite was het ook helemaal geen weloverwogen keuze
maar een voortzetting van een traditie die diep diepgeworteld was in de politiek en de samen-
leving. Voor het strategisch gelegen en militair zwakke Nederland bestond er geen aanvaard-
baar alternatief voor het gevoerde neutraliteitsbeleid.
Het buitenlands beleid was erop gericht de andere landen te overtuigen van de Nederlandse
wil om neutraal te blijven en het doel van het defensiebeleid was aan te tonen Nederland daar-
toe ook tot op zekere hoogte in staat was. Geconcludeerd kan worden dat Nederland in de peri-
ode 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 ster-
kere 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 weerhouden.
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