
 1 Neutraal Nederland-2.docx 

Neutraal Nederland  II 
 

Van Volkenbondslid tot gewapend neutrale staat 1920-1942 

 

Inhoud 
1. 1 ........................................................................................................................................ De Volkenbond

 ................................................................................................................................................................ 7 

1.1 De Volkenbond en Nederlands toetreding ............................................................................................. 7 

1.1.1 De Volkenbond als vereniging van overwinnaars ....................................................................... 7 

1.1.2 De Volkenbond als collectieve veiligheidsorganisatie ................................................................. 7 

1.1.3 De Volkenbond als een organisatie ter bewaring van het Europese machtsevenwicht ............. 8 

1.1.4 De Volkenbond als een Franse defensie-associatie .................................................................... 8 

1.1.5 Waarom zou Nederland Bondslid moeten worden? ................................................................. 10 

1.2 De kanalen-wetten in de Kamers en de opkomst van Mussert ........................................................... 11 

1.2.1 De schorsing van de onderhandelingen door de onafgedane Wielingenkwestie ..................... 11 

1.2.2 De Belgische associatiepositie met Frankrijk ............................................................................ 11 

1.2.3 Het communautaire Scheldebeheer ......................................................................................... 12 

1.2.4 De Nederlandse kanalenconcessies .......................................................................................... 13 

1.2.5 De Nederlandse beschimpingen van België .............................................................................. 14 

1.2.6 De nationaalsocialistische voorman Mussert en de Belgische kanalenkwestie ........................ 14 

1.3 Onwil om militair samen te werken: de Peel-Raamstelling ................................................................. 15 

1.3.1 De militaire verstandhouding tussen België en Nederland in 1831-1914 notoir slecht ........... 15 

1.3.2 Het rapport van de stafchef van het Nederlandse leger in 1935 .............................................. 16 

1.3.3 Geen Nederlandse luchtmacht en geen zelfstandige luchtafweerafdeling .............................. 16 

1.3.4 Nederland moet om militaire associatie met het Belgische veldleger vragen .......................... 17 

1.4 De doortochtverplichtingen op basis van het Volkenbondsstatuut. Het Verdrag van Locarno en het 

Briand-Kellogg-pact ....................................................................................................................................... 18 

1.4.1 Wilson wilde geen wereldregering van de Volkenbond maken ................................................ 18 

1.4.2 Frankrijk nam de veiligheidsorganisatie niet serieus ................................................................ 19 

1.4.3 Het verdrag van Locarno torpedeerde het Volkenbondsideaal ................................................ 19 

1.4.4 Duitslands toetreding tot de Bond in 1926 ............................................................................... 20 

1.4.5 Stresemanns positie jegens de Volkenbond.............................................................................. 21 

1.4.6 De rijksdagbrand:  Marinus van der Lubbe en Georgi Dimitrov ................................................ 23 



 2 Neutraal Nederland-2.docx 

1.4.7 De positie van de Volkenbond betreffende binnenlandse aangelegenheden in het algemeen 26 

1.4.8 De merkwaardige positie van de Verenigde Staten .................................................................. 28 

1.4.9 Japan verlaat de Volkenbond .................................................................................................... 30 

1.4.10 De consequenties voor Nederlands-Indië en de Haagse buitenlandse politiek ........................ 33 

1.4.11 Duitsland verlaat de Volkenbond .............................................................................................. 35 

1.4.12 Rusland treedt toe tot de Volkenbond ...................................................................................... 38 

1.4.13 Italië verlaat de Volkenbond ..................................................................................................... 40 

1.5 Teloorgang van de Volkenbond ............................................................................................................ 41 

1.6 De borging van het Saarplebiciet ......................................................................................................... 42 

1.6.1 De Saar als mandaatgebied van de Volkenbond ....................................................................... 42 

1.6.2 De politieke spanningen binnen De Saar ................................................................................... 43 

1.6.3 Een Nederlandse mariniersbrigade als subsidiair Volkenbondsorgaan .................................... 43 

1.6.4 De positie van de commandant van de Mariniers in verhouding tot de Nederlandse minister 

van Oorlog ................................................................................................................................................. 44 

1.6.5 De taak, samenstelling en organisatie van de Saarforce ........................................................... 45 

1.7 De remilitarisering van het Rijnland ..................................................................................................... 45 

1.7.1 Het oprukken van de Duitse bataljons in maart 1936 ............................................................... 45 

1.7.2 Hitlers rechtvaardiging van deze remilitarisering ..................................................................... 46 

1.7.3 Nieuwe grensgaranties door nazi-Duitsland ............................................................................. 46 

1.8 Gaat u maar rustig slapen .................................................................................................................... 46 

2 .................................................................................... De dolende pelgrimstocht der mensheid hervat

 .............................................................................................................................................................. 49 

2.1 De desolate boedelkamer van de Volkenbond: House for sale ........................................................... 49 

2.2 Een tocht vanuit Den Haag naar Canossa ............................................................................................ 50 

2.3 De figuur Van Karnebeek ...................................................................................................................... 51 

2.3.1 Van Karnebeek de incarnatie van de onnavolgbare Nederlandse neutraliteitspolitiek ........... 51 

2.3.2 De minzaam beschouwende cynicus ......................................................................................... 52 

2.3.3 Nederland geen drager van het volkerenrechtelijk dispositief ................................................. 52 

2.3.4 De zelfverzekerdheid van de somnabulante natie .................................................................... 53 

2.4 Onwezenlijke opstelling van de Nederlandse volksvertegenwoordiging ............................................. 54 

2.4.1 Nederland als gids van de Volkenbond ..................................................................................... 54 

2.4.2 Colijns volte face sedert 1922 ................................................................................................... 54 

2.4.3 De Volkenbond levert Nederlands strategische reserve via het VIIe Franse leger ................... 57 

2.5 De Vlootwet .......................................................................................................................................... 58 



 3 Neutraal Nederland-2.docx 

2.5.1 Colijn minister van Financiën ..................................................................................................... 58 

2.5.2 Colijn verspreidt de christelijke leer met sabel en met schietgeweer ...................................... 59 

2.5.3 De petroleumlucht is in Colijns kleding gaan zitten .................................................................. 60 

2.5.4 De voortdurende bevoorrechtingen van de koninklijke Shell-groep ........................................ 61 

2.5.5 Simon de Leugenaar zit niet om en niet mét bedrog verlegen ................................................. 61 

2.5.6 Een logisch samenstel der vloot vereist een financiële machtigingswet .................................. 62 

2.5.7 De spagaat in de volksvertegenwoordiging .............................................................................. 64 

2.5.8 Katholieken versus socialisten en de rest.................................................................................. 65 

2.6 Agitaties tegen het regeringsgezag: groeiend antipapisme ................................................................. 65 

2.6.1 De agitatie tegen het confessioneel militarisme ....................................................................... 65 

2.6.2 De subsidiëring van de katholieke zaak ten laste van de rijkskas ............................................. 66 

2.6.3 De verwerping van de begroting van Buitenlandse Zaken wegens het gezantschap bij de paus

 68 

2.6.4 Het duo Romme-Goseling ......................................................................................................... 68 

2.7 De justitiële politiek-Goseling .............................................................................................................. 70 

2.7.1 De zaak-Oss................................................................................................................................ 70 

2.7.2 Het toelatingsbeleid van vluchtelingen ..................................................................................... 72 

2.7.3 Het katholieke gedweep met Mussolini .................................................................................... 77 

2.8 De politieke versplintering: Hadjememaar, de rapaillepartij en Verbond tot Nationaal Herstel ........ 79 

2.9 Het ontstaan van het Nederlandse proto-fascisme ............................................................................. 83 

2.9.1 Een Kieswetwijziging om kleine partijtjes te weren .................................................................. 83 

2.9.2 De voortdurende schaakmatstelling katholieken/socialisten ................................................... 83 

2.9.3 De muiterij op de “Zeven Provinciën” ....................................................................................... 84 

2.9.4 De splinterpartijen van fascistoïde aard .................................................................................... 85 

2.9.5 De persoon Anton Mussert ....................................................................................................... 86 

2.10 De Nederlandse erkenning van de Koning van Italië als Keizer van Abessinië ................................. 86 

2.11 De verklaring van de OSLO-staten ..................................................................................................... 88 

2.12 Het failliet van de Volkenbond erkend .............................................................................................. 89 

2.13 De persistente oorlogskoers van Duitsland en de bewuste verblindheid bij Colijn en De Geer ....... 91 

2. 3 ............................... Nederland aan de vooravond van het zoveelste Armageddon in westelijk Europa

 .............................................................................................................................................................. 93 

3.1 De marginalisering van een middelkleine mogendheid in de deemstering ......................................... 93 

3.2 Nederland als trustee voor Europa? .................................................................................................... 94 

3.2.1 De visie van Telders en Van Kleffens ......................................................................................... 94 



 4 Neutraal Nederland-2.docx 

3.2.2 Het neutraliteitscredo-De Geer ................................................................................................. 95 

3.2.3 De militaire bijstandsverplichtingen na het intreden van de oorlogstoestand ......................... 96 

3.2.4 De Belgisch-Nederlandse samenwerkingsposities .................................................................... 97 

3.2.5 De Belgisch/Nederlandse militaire opstellingen in de neutraliteitsperiode ............................. 97 

3.2.6 Gamelin onderhandelt met Brussel ten behoeve van Nederland ............................................. 98 

3.2.7 Het duo Dijxhoorn-Reynders ................................................................................................... 100 

3.2.8 De diverse interpretaties van het militaire neutraliteitsbeginsel ........................................... 106 

3.2.9 De stiekeme overleggen Diepenrijckx/ Van Voorst Evekink.................................................... 107 

3.2.10 Diepenrijckx als ondergeschikte van de koning der Belgen Leopold III .................................. 108 

3.2.11 Het  Maasmechelen-incident januari 1940 ............................................................................. 109 

3.2.12 Generaal Van Overstraeten en Leopold .................................................................................. 110 

3.2.13 De defensiepolitiek van “linieën en stellingen” ...................................................................... 112 

3.2.14 De Vesting Holland .................................................................................................................. 117 

3.2.15 Het probleem van het “gat” .................................................................................................... 118 

3.2.16 De positie van de opperbevelhebber Land- en Zeemacht jegens de regering ........................ 119 

3.2.17 De bevoegdheid van het Militair Gezag .................................................................................. 122 

3.2.18 De afwachtingsopstellingen .................................................................................................... 126 

3.2.19 De neutraliteitsproclamatie-1939 ........................................................................................... 129 

3.2.20 Het Venlo-incident van november 1939 ................................................................................. 131 

3.2.21 Neutraliteitsschendingen tussen 1 augustus 1939 en 10 mei 1940 ........................................ 133 

3.2.22 De beslissing om de regeringszetel te verlaten of te verleggen .............................................. 134 

3.2.23 Het ontslag van Reynders ........................................................................................................ 135 

3.2.24 Het optreden van Winkelman ................................................................................................. 136 

3.2.25 De traditionele fortificatie-strategie weer herleefd ................................................................ 137 

3.2.26 De Duitse planningen op A-zeit. .............................................................................................. 139 

3.2.27 Het optreden van de Abwehr in Nederland ............................................................................ 140 

3.2.28 De interventies van majoor Sas ............................................................................................... 142 

3.2.29 De overvalling van Denemarken in april 1940. ....................................................................... 143 

3.2.30 De steeds gewijzigde OKW-plannen tegen Nederland ............................................................ 145 

3.2.31 De internering van NSB-ers en andere landverraderlijke groeperingen ................................. 146 

3.2.32 De oorlogsaanvaarding en de neutraliteit ............................................................................... 147 

3.2.33 Het bombardement van Rotterdam ........................................................................................ 149 

3.2.34 De overdracht van de regeringsverantwoordelijkheid aan Winkelman ................................. 151 

3.2.35 Winkelman ontvangt het regeringsgezag uit handen van ministers ....................................... 156 



 5 Neutraal Nederland-2.docx 

3.2.36 Wat kreeg Winkelman nu precies op dat moment? ............................................................... 157 

3.2.37 De overgave te Rijsoord .......................................................................................................... 161 

3. 4 ............... De hervatting van de nationale defensiepolitiek door Nederland in internationaal verband

 ............................................................................................................................................................ 163 

4.1 De constitutionele positie van het oorlogskabinet ............................................................................ 163 

4.1.1 De onmiddellijke problemen bij de fixatie van het Nederlandse kabinetsstandpunt ............. 163 

4.1.2 Perschef Pelt forceert een Nederlands regeringstandpunt over de staat van oorlog ............ 164 

4.1.3 De koningin ontvangt haar “stelletje” op het gazon van Buckingham Palace ........................ 168 

4.1.4 De Londense De Geer .............................................................................................................. 169 

4.1.5 De Londense Gerbrandy .......................................................................................................... 172 

4.1.6 De andere ministers en hun entourage ................................................................................... 175 

4.1.7 De militaire positie van Nederland in verhouding tot zijn koloniale rijk in het Verre Oosten 179 

4.1.8 Het Nederlandse ambtelijk apparaat en zijn leefwereld ......................................................... 181 

4.1.9 Van Lidth de Jeude .................................................................................................................. 183 

4.1.10 Van Angeren ............................................................................................................................ 189 

4.1.11 Van ’t Sant ............................................................................................................................... 190 

4.1.12 Kruls ......................................................................................................................................... 190 

4.1.13 Prins Bernilo ............................................................................................................................. 191 

4.1.14 Rode Kruis te Lissabon ............................................................................................................. 192 

4.1.15 De voortdurende competentiestrijd ....................................................................................... 193 

4.1.16 De drang naar sterren, strepen, balken, titel en vooral onderscheidingen ............................ 195 

4.1.17 Allerlei ingewikkelde affaires ................................................................................................... 196 

4.2 De ministeriële verantwoordelijkheid ................................................................................................ 196 

4.3 Het Nederlandse Parlement ............................................................................................................... 197 

4.4 De machtsaanvaarding door Seysz-Inquart te Den Haag ................................................................... 199 

4.5 Het college van secretarissen-generaal.............................................................................................. 201 

4.6 Het uitzonderlijk economisch beleid van Hirschfeld .......................................................................... 203 

4.7 De opstelling van Koning Leopold en de consequenties voor België ................................................. 206 

4.8 De opstelling van Wilhelmina en de consequenties voor het bezette Nederland ............................. 207 

4.9 De status van de Nederlandse koopvaardij ........................................................................................ 209 

4.10 De inzet van de Nederlandse Marine .............................................................................................. 211 

4.11 De aanwijzingen voor de ambtenaar in oorlogstijd ........................................................................ 212 

4.12 Betekenis van het Landoorlogreglement-1907 in dit verband........................................................ 216 

4.13 De juridische begrenzing van de bediening van de bezettingsmacht ............................................. 219 



 6 Neutraal Nederland-2.docx 

4.14 De staat van Nederlandsch Indië ..................................................................................................... 222 

4.14.1 Was Nederlandsch-Indië nog neutraal na 15 mei 1940? ........................................................ 222 

4.14.2 Een neutraliteit gebaseerd op het nationaliteitsbeginsel ....................................................... 223 

4.14.3 Was verloochening van de Britten niet de enige optie? ......................................................... 225 

4.14.4 Het verheimelijkte telegramverkeer tussen Haagse regeringsraad en Batavia ...................... 227 

4.14.5 De zuidoostelijke expansie van Tokio ...................................................................................... 229 

4.14.6 Het Indonesisch nationalisme ................................................................................................. 230 

4.14.7 De weerwraak van de Nederlanders bij het hernemen van hun koloniale posities ............... 231 

4.15 De oorlogsverklaring door de Landvoogd ....................................................................................... 232 

4.15.1 De USA willen afstopping van Nippon ..................................................................................... 232 

4.15.2 Londen vreest de deloyaliteit van het Nederlandse oorlogskabinet ...................................... 232 

4.15.3 De oorlogsverklaring trekt Nederland onherroepelijk in het geallieerde kamp ..................... 234 

4.16 De regeringscapitulatie in de Javaasche Laagvlakte ........................................................................ 235 

4.16.1 Geen voldoende vooroefeningen, geen moderne bewapening ............................................. 235 

4.16.2 De inschakeling van semi-gemilitariseerde burgers op grote schaal ...................................... 236 

4.16.3 Luitenant-generaal Berenschot ziet defensieve mogelijkheden ............................................. 237 

4.16.4 Luitenant-generaal Ter Poorten defaitistisch .......................................................................... 237 

4.16.5 Het gebrek aan gezag en militair prestige bij Ter Poorten ...................................................... 238 

4.16.6 Het regeringsstandpunt: geen integrale capitulatie ............................................................... 239 

4.16.7 Het neutraliteitspostulaat voor de Archipel ............................................................................ 239 

4.16.8 De positie van de gouverneur-generaal .................................................................................. 240 

4.16.9 De houding van generaal ter Poorten ..................................................................................... 241 

4.16.10 De val van Singapore ........................................................................................................... 242 

4.16.11 De slag in de Javazee als ultiem blijk van intergeallieerde loyaliteit ................................... 243 

4.16.12 De weerloosheid van Java’s oostkust .................................................................................. 243 

4.16.13 Kortstondige verzetshaarden maar geen strategische vertraging ...................................... 244 

4.17 De capitulatie voor Japan ................................................................................................................ 244 

4.17.1 Er komt een Nederlandse delegatie naar Kalidjati .................................................................. 244 

4.17.2 De reactie van de Japanse opperbevelhebber Imamura ......................................................... 246 

4.17.3 De NIROM-capitulatie-rede ..................................................................................................... 247 

4. 5 ....................................................................................................................... Nabetrachting en epiloog

 ............................................................................................................................................................ 248 

 

  



 7 Neutraal Nederland-2.docx 

 

 
1 De Volkenbond 

1.1 De Volkenbond en Nederlands toetreding  

1.1.1 De Volkenbond als vereniging van overwinnaars 

De Volkenbond was, het kwam al aan de orde,  een bedenksel van Wilson. Clemenceau en Lloyd George 

zagen er niets in. Maar ze hadden Wilson nodig bij hun oorlogvoering. Als dit “speeltje” daarbij hoorde, dan 

moest dat maar, als het dan maar onschadelijk was. Wilson kwam er bij de vredesonderhandelingen 

gaandeweg achter dat dit de insteek van zijn Europese partners was. Zij wilden de oprichting van het 

instituut daarom geregeld hebben in een artikel in de verdragstekst van de vredesregeling en niet in een 

aparte verdragsrelatie, die los zou staan van de wijze waarop de geallieerden Duitsland een vrede zouden 

willen gunnen. Wilson had juist gewild dat de Bond een zelfstandige verdragsorganisatie zou worden met 

een zelfstandige supranationale rechtspersoonlijkheid, waarbij alle staten zich zouden kunnen aansluiten, 

ook als zij nimmer bij de oorlogshandelingen betrokken waren geweest. Dus ook alle neutrale staten zoals 

Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Denemarken (met Groenland inbegrepen) en ook het wat mysterieuze 

China dat eigenlijk nooit belligerent was geweest in het wereldconflict. Het stond vijandig tegenover Japan, 

maar omdat dit een expansieve kolonisatiepolitiek ontwikkelde ten laste van Mantsjoerije en Korea. Het 

nam deel aan gevechtshandelingen tegen Japan, maar niet omdat dat geallieerd was met Groot-Brittannië. 

Pas op 16 en 19 mei 1918 sloot Japan met China gedetailleerde defensieve alliantieverdragen, gericht tegen 

de revolutionaire stromingen in Rusland. Japan beloofde zijn troepen van Chinees grondgebied terug te 

trekken. Dat heeft het nooit gedaan. China stond dus los van het geallieerde blok. Wilson had het daarom 

graag direct bij de onderhandelingen over de oprichting van zijn supranationale verdragsorganisatie 

betrokken. Lloyd George en Clemenceau degradeerden evenwel de institutionele aspecten van de 

Volkenbond naar een annex bij het vredesverdrag, omdat zij aldus dachten Wilson altijd aan boord te 

houden als ondertekenaar van het vredesverdrag. En dat hadden ze niet misgegokt.  

Maar daarmee denatureerden ze de Bond tot een creatuur van de overwinnaars. Dat had Wilson moeten 

inzien. Voor Nederland zou dat ook een reden zijn, om te aarzelen of het lid moest worden van de Bond. Van 

Karnebeek heeft steeds gedacht dat hij de Bond zou kunnen doen zetelen in Den Haag. Hij had al een 

exterritoriaal gebied op het oog voor de kantoren van de Volkenbondszetel, waarbij hij dacht niet 

kinderachtig te zijn. Als voormalig burgemeester van de hofstad had hij zo zijn contacten.  Maar daarvoor 

was in de eerste twee jaar na de wapenstilstand het prestige van Nederland, mede door Hymans, te zeer 

gedaald. Verder was de aanwezigheid van Wilhelm II von Hohenzollern daarvoor een onoverkomelijk 

beletsel, vooral omdat Wilhelm zijn mond niet kon houden. Het kreeg wel het bij de Bond behorend hof. Dat 

mocht gebruikmaken van het gebouw, gefinancierd door Carnegie. Het stond er toch. En misschien zou het 

nu eindelijk eens een nuttige bestemming krijgen. 

1.1.2 De Volkenbond als collectieve veiligheidsorganisatie 

Wilson meende dat hij de Bond zou kunnen voorzien van een supranationale, neutrale status. 

Supranationaal, dat betekent, dat de rechtspersoonlijkheid van de organisatie bestaat ongeacht de 

toekomstige intenties van de verdragssluiters. De organisatie heeft een eigenstandige bevoegdheidskring. 

Verdragsopzegging tast de kring in theorie niet aan. De organisatie is soeverein. Zoals, bijvoorbeeld, het 

Rode Kruis of de Heilige Stoel. Die zijn verder ook niet territoriaal georganiseerd zoals de klassieke 
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natiestaat. Grondgebied kan handig zijn. Maar dat gebied is niet betekenisbepalend bij de uitoefening van 

het volkerenrechtelijk mandaat of de verwezenlijking van de taakstelling. Die eigenstandige soevereiniteit op 

supranationale basis was niet mogelijk als de Bond een principaal orgaan zou zijn van de verdragsfamilie die 

het Verdrag van Versailles schiep, vooral niet, als daarbij Rusland, Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Turkije 

bij verdragsduiding van het Bondslidmaatschap zouden moeten afzien. Niet in artikelen bepaald, maar 

wegens de intenties die uit de pre-ambule bleken. Daardoor bleef niets over van de idee van de 

interstatelijke gelijkheid die de Bond beoogde, de equality of states, waarop de veertien punten zo 

tamboereerden.  

Hoe is de Volkenbond als rechtspersoonlijkheid georganiseerd? De Bond zal twee organen hebben, De Raad 

en de Algemene Vergadering. De Raad zal bestaan uit de grote mogendheden. De Raad zal verder aangevuld 

worden met kleine staten, aan te wijzen, bij toerbeurt, door de Algemene Vergadering. Die grote 

mogendheden, dat zijn de overwinnaars. Dus ook hierdoor blijft er van de  beoogde interstatelijke gelijkheid 

niets over.  Dat Wilson niet zag dat zijn Bond daardoor vanaf het begin geperverteerd was, tekent hem als 

naïef. Een studeerkamergeleerde, zei Clemenceau smalend, een nieuwe Christus die veertien punten nodig 

heeft en niet volstaan kan met de tien geboden. Aangezien de Verenigde Staten van Noord-Amerika niet 

zullen ratificeren – de volksvertegenwoordiging keurt het vredesverdrag gewoonweg niet goed – zijn de 

belangrijkste leden van de Raad dus Groot-Brittannië en Frankrijk. Wat willen die met deze Bond? 

1.1.3 De Volkenbond als een organisatie ter bewaring van het Europese machtsevenwicht 

Groot-Brittannië ziet de Bond als een geïnstitutionaliseerde voortzetting van de conferentie die in 1815 

leidde tot het verdrag van Wenen. Een permanent overleglichaam dat gericht is op de verzekering van het 

machtsevenwicht op het Europese continent. Daarbij maakten Wellington en Castlereagh, de Britse Minister 

van Buitenlandse Zaken destijds  uiteindelijk de dienst uit. Geen wonder dat de Britten de Bond aldus willen 

inbedden. De Bond heeft dus beslist, in deze visie, geen universele actieradius of jurisdictiekring. Dat willen 

de Britten ook niet, want wat moeten zij met een Bond die gaat controleren of binnen het Britse Imperium in 

de koloniën recht wordt gedaan aan het ideaal van het zelfbestemmingsrecht van de naties? De vraag stellen 

is haar beantwoorden. Verder moeten de Britten er uiteraard niet aan denken dat de Bond ook nog eens 

internationale zeerechtsautoriteit zou zijn, die de vrijheid van de volle zee aan alle zee-oeverende staten 

borgt. Sedert de Acte van Navigatie  van 1651 heeft Engeland steeds het tegendeel beoogd en de Noordzee 

tot Engelse binnenzee verklaard. Daartegen is Hugo De Groot juist opgekomen en zelfs de Portugezen was 

dat destijds te bont. 

1.1.4 De Volkenbond als een Franse defensie-associatie 

Wat wil Frankrijk met de Bond? Wel, het wil de Bond heimelijk omvormen tot een geïnstitutionaliseerde 

defensie-associatie ten behoeve van Frankrijk. De Bond kan, ook in de voorstelling van Wilson, een oorlog 

verklaren tot een “ongeoorloofde oorlog”. Het is, volgens de Fransen, terstond duidelijk, dat iedere oorlog 

gericht tegen Frankrijk zo’n oorlog is. Het Bondsstatuut veronderstelt nu dat alle Bondsleden zulk een oorlog 

beschouwen als oorlogsdaad tegen hen allen gericht. Zij moeten dan terstond alle financieel-economische 

betrekkingen met de overtreder verbreken. En als de Raad dat wil, moet een lid een Volkenbondscontingent 

aan troepen leveren, want de Bond beschikt nu eenmaal niet over een eigen weerbaarheidsorganisatie. De 

Raad kan alle leden opdrachten geven om de taak van de verzamelde contingenten te vergemakkelijken. Een 

van de verplichtingen die dat kan meebrengen moet in het statuut genoemd worden: het verlenen van 

ongehinderde doortocht aan de contingenten, al levert het lid er zelf geen. 

 Frankrijk stelt zich voor dat de staten die door zijn tussenkomst zijn ontstaan op basis van de vredesregeling 

deze contingenten bij voorraad ter beschikking zullen hebben. Dat zullen in ieder geval zijn: Polen, Tsjecho-

Slowakije, Hongarije en het vergrote Servië. De Duitsers, dat staat vast, zullen zich eerlang opnieuw op hun 

erfvijand storten. Ils reviendront. Dat zal Frankrijks obsessie zijn tot 1 september 1939. De dag dat Hitler 
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Polen binnenvalt. Maar het Franse leger is bijna doodgebloed en ten gronde ontmoedigd. De Bond zal het 

een strategische reserve bieden uit genoemde staten, die voor Frankrijk een cordon sanitaire zullen vormen. 

Aan zulk een Bond zal Frankrijk graag bijdragen.  

Het maakt al aanstonds een fout, door met België meteen al een Defensieverdrag te sluiten op 7 september  

1920. Een verdrag tot wederzijdse steun en bijstand. Het is een geheim verdrag. Het zou, aldus het Belgische 

kabinet, alleen maar militair-technische afspraken bevatten voor het geval dat de Belgische regering zou 

besluiten Franse legerafdelingen tot Belgisch grondgebied toe te laten. Mocht die politieke beslissing 

genomen zijn – de Belgen laten de Fransen toe tot hun grondgebied – dan zou België Frankrijk militair-

technisch ondersteunen bij een defensief conflict met Duitsland. Daarom zo zegt het Belgisch kabinet, is er 

geen sprake van een militaire alliantie. Het is slechts een technisch legeringsakkoord. Hier ervaren we weer 

een typisch staaltje van de scholastiek-nominalistische benadering van de Belgische minister van 

Buitenlandse Zaken Paul Hymans. Want hij is hartgrondig voorstander van dit plan en schrikt voor geen 

Etikettenschwindel terug om het erdoor gedrukt te krijgen.   Als de beslissing genomen zou zijn, dat de 

Fransen België mogen gebruiken als uitvalsbasis, wat zou de Belgische legerleiding dan voor facilitaties 

treffen ten behoeve van de Franse soldaten?  Dan zouden immers  die afdelingen in België gelegerd mogen 

worden, tot aan de Belgisch/Nederlandse grens en daar afwachtingsopstellingen mogen innemen om 

Duitsland binnen te vallen bij dreigende agressie van die zijde. Zal dan het Belgische legerapparaat zorgen 

voor proviandering, voor transportmiddelen en brandstoffen, voor barakken en op welke basis van 

vergoeding, zal het de wegen naar de legeringsplaatsen verbreden, verstevigen en verstraten, zal het voor 

telegraaf- en radiogramverbindingen zorgen, enzovoorts. Het is dus een voorwaardelijk uitvoeringsakkoord, 

dat tot niets verplicht totdat de politieke beslissing tot toelating genomen is, uiteraard onder volle 

parlementaire ministeriële verantwoordelijkheid.  Het Belgische kabinet licht de volksvertegenwoordiging 

niet in over de afspraken. Dat is niet nodig, oordeelt het, want België gaat hier geen actuele 

defensieverplichtingen aan. Het geeft alleen maar aan wat de Belgische regering bereid is de Fransen toe te 

staan, mocht zij aanleiding vinden om de Fransen toe te laten tot haar grondgebied. Daarom, zo zegt het 

kabinet, is zelfs de koning der Belgen over de inhoud van het akkoord niet ingelicht. En de koning is toch 

constitutioneel opperbevelhebber van dat Belgische leger. Het laat niet na in België zelf een storm van 

protesten te ontwikkelen aan Vlaamse zijde en aan de kant van de socialistische pressiegroepen. Want die 

vinden dat België nu al bij voorraad en in blanco zich gaat opstellen als toekomstig militair bondgenoot van 

Frankrijk, mocht toch weer een Europese oorlog losbarsten.  Dan zullen het Belgische en Franse leger zich 

verenigen, onmiskenbaar met het oogmerk de Duitsers te weerstaan bij de zoveelste agressieve toeleg om 

grondgebied westwaarts te annexeren. Neemt Frankrijk hier niet het voortouw om Duitsland te kunnen 

wurgen, om een eventuele territoriale annexatie van het Rijnland en Saarland voor Frankrijk mogelijk te 

maken? Zodat eindelijk de Rijn de natuurlijke oostgrens is van Frankrijk, de droom van alle Franse koningen? 

Wat kóópt België hier eigenlijk voor? Is dit niet de opmaat voor Frankrijk om België makkelijker te kunnen 

omsingelen, af te knijpen, en uiteindelijk te annexeren? En wel lós van wat de Volkenbond van plan is.  Dat is 

met de monopolypositie die de Bond vóór alles zou moeten hebben – zelfs in de Britse conceptie –  tot acute 

geweldsuitoefening bij oorlogsdreiging onverenigbaar. Kennelijk ziet Frankrijk toch ruimte voor zelfstandige 

extraterritoriale troepenbewegingen buiten de Bond om. Anders zou het dat verdrag met België niet sluiten. 

Wat heeft België bezield om zich daartoe te lenen? Wel, het speelde weer eens grootmachtje. Want het gaat 

met Frankrijk voor de tweede maal over tot een bezetting van het Rijnland, ditmaal om Duitsland te dwingen 

tot het nakomen van zijn reparatoire verplichtingen aan beide landen ingevolge de vredesregeling. Maar in 

Duitsland heersen anarchie, chaos en een groot gevaar voor burgeroorlog. De linksen tegenover de rechtsen. 

Veel soldaten, afgedankt door het gedemobiliseerde leger, hebben zich aaneengesloten tot Freikorpsen, 

private weerbaarheidsorganisaties die de rode opstandelingen willen bestrijden. Frankrijk stimuleert deze 

conflicten. Want destabilisatie geeft Frankrijk de ideale gelegenheid om nog verder militair in te grijpen. Ook 

de Britten willen deze destabilisatie niet. Zij vrezen dat daardoor Duitsland zich zal gaan aansluiten bij het 
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Russische Sovjetsysteem. De Belgen, die toegezegd hebben contingenten bij te dragen aan de Franse 

bezettingslegers, worden nu door de Franse destabilisatiepogingen nog verder in de bezettingspolitiek van 

Parijs meegesleurd. Want zij moeten steeds meer troepen zenden om de benarde Fransen bij te staan, 

vooral wanneer het Freikorps-Ehrhart op 13 maart 1920 een staatsgreep doet te Berlijn. Deze staatsgreep 

staat bekend als de Kapp-putsch, naar de gedoodverfde rijkskanselier, Wolfgang Kapp, een onbetekenend en 

ondergeschikt Oost-Pruisische ambtenaar,  die de regering zou overnemen over het rijk. Deze staatsgreep 

verlamt het Duitse openbare leven. Millioenen arbeiders staken. Er komt prompt een communistische 

opstand. In Dortmund en Essen worden Sovjetstaten uitgeroepen. Het Ruhrgebied komt volledig in opstand 

tegen Berlijn.  De Fransen trekken gaarne op. Om de orde te herstellen, heet het. En de Belgen worden 

meegezogen. De andere gealllieerden laten het toe. Hun soldaten zijn niet strijdensbereid. Niet nu. En 

waarom dan straks wel voor de Volkenbond?  

1.1.5 Waarom zou Nederland Bondslid moeten worden? 

Waarom moet Nederland nu tot deze Bond toetreden? Het heeft inderdaad een uitnodiging gehad om zulks 

te doen in Parijs. Dat is vreemd, want de Fransen beschouwden Nederland steeds als derde partij bij de 

vredesregeling, waarvan de Bond een substantieel onderdeel is --- zeker in Franse ogen. Van Karnebeek acht 

het geraden om toch Bondslid te worden, omdat anders Nederland zo geïsoleerd komt te staan in de 

noordwesthoek van Europa. Dat het niet te rijmen is met de neutraliteitspolitiek die Nederland voerde 

sedert 1839 ontveinst hij zich niet. De militaire plichten die het lidmaatschap impliceren jegens de Raad zijn 

daar symptomatisch voor. Nederland zou geconfronteerd kunnen worden met de plicht om doortocht te 

verlenen over zijn grondgebied aan het Volkenbondsleger of contingenten, die op weg zijn naar die 

legermassa. Verder zal het moeten meedoen aan de monetaire, financiële en economische sancties die de 

Raad van de Volkenbond zal treffen tegen een staat die de wereldvrede bedreigt. Nederland zal dan die hulp 

niet mogen weigeren aan de Volkenbond, op grond van een neutraliteitsstatuut dat het claimt. Daarom is 

een nationale neutraliteitspolitiek niet verenigbaar met het lidmaatschap van de Volkenbond. Van 

Karnebeek hecht trouwens niet zo aan de term “neutraliteitspolitiek”.   

Hij spreekt liever van een “zelfstandigheidspolitiek”.  Nederland zal immers als  lid een eigenstandige visie 

kunnen blijven ontwikkelen op de internationale verhoudingen waaraan het moet deelnemen. Dat zal het 

blijven doen als Volkenbondslid. Het zal altijd een eigen oordeel dienaangaande geven en daarnaar zoveel 

mogelijk handelen. Zelfstandigheidspolitiek en Volkenbondslidmaatschap gaan dus heel best samen. Maar 

zó gedefinieerd is de term “zelfstandigheidspolitiek” toch eigenlijk betekenisloos en volkomen vaag. Zal 

Nederland bijvoorbeeld de doortocht aan het Volkenbondsleger kunnen weigeren als het vindt dat de Raad 

van deze Bond ten onrechte heeft aangenomen dat een andere staat – waartegen het Volkenbondsleger ten 

strijde trekt – “agressief” is in de zin van het Volkenbondsstatuut? En als Nederland zich dan tóch moet 

neerleggen bij de tegenovergestelde visie van die Raad, wat blijft er dan eigenlijk nog van de zelfstandigheid 

over? Van Karnebeek praat er flink omheen, in beide kamers. Dat is hem wel toevertrouwd. Zo ook, wanneer 

het gaat om de economische sancties waarbij Nederland zich zal moeten aansluiten, ook al vindt het dat de 

Raad die ten onrechte wil opleggen.  Ook dan, zo orakelt Van Karnebeek, zal de ruimte blijven bestaan om 

zelfstandig te toetsen of Nederland deze sancties verdragsmatig, proportioneel en noodzakelijk zal vinden: 

die marge van appreciatie zal Nederland altijd als soevereine staat blijven houden. Alleen Van Karnebeek zal 

precies begrijpen wat hij daar nu mee bedoelt. Zijn opvolgers zullen de term “zelfstandigheidspolitiek” bijna 

meteen verlaten. Maar zij zullen, ná 1933, weer heel geleidelijk terugvallen op Nederlands al bij al toch wel 

eigenzinnige neutraliteitspolitiek en daar menig staaltje van ten beste geven. Van Karnebeek ziet de 

Volkenbond in 1920 als een imperfect lichaam: veel naties mogen er geen lid van zijn.  Maar het voordeel 

van het lidmaatschap, zo beweert Van Karnebeek, weegt op tegen het nadeel van het isolement. En verder 

zal het met die plichten wel loslopen, zo oordeelt hij in de euforie van het moment dat de inwerkingtreding 
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van de vredesregeling ook in Nederland teweegbrengt. Nederland staat weer op de kaart en daar draait het 

toch om. De volksvertegenwoordiging stemt in. 

 Een verkeerde taxatie. Dat zal de naaste toekomst leren. Nederland zal in 1935 de Bond een dienst bewijzen 

door een Rotterdams mariniersdetachement uit te sturen naar de Saar, om daar het volksreferendum te 

bewaken, dat de bevolking van het Saargebied in staat zal stellen, te besluiten of het bij Hitlers Duitsland wil 

horen ja dan neen. Het wordt het eerste. Daarmee wint Hitler niet alleen een aan grondstoffen rijke streek, 

maar tevens een uitstekende basis voor het leger dat op 10 mei 1940 de Lage Landen onder Von Küchler 

makkelijk zal kunnen overweldigen. De chef van de Nederlandse generale staf, de luitenant-generaal 

Reynders (ook wel: Reijnders)  had het kabinet kort tevoren in een gedetailleerd en welberedeneerd rapport 

voorgerekend dat Duitsland in een aankomende oorlog Nederlands neutraliteit zeer beslist niet zou 

respecteren. 

1.2 De kanalen-wetten in de Kamers en de opkomst van Mussert 

1.2.1 De schorsing van de onderhandelingen door de onafgedane Wielingenkwestie 

De in 1919 aangevangen onderhandelingen over de herziening van het toescheidingsverdrag van 1839 

België/Nederland werden, naar aanleiding van de Wielingenkwestie, zoals we zagen, afgebroken. Ze werden 

opgeschort. De morele verbintenis, ze te hervatten, rust op Nederland – ook al was het geen partij bij de 

vredesconferentie en ook al schortte België de besprekingen op – en zo wenst Van Karnebeek, ook al urgeert 

Frankrijk niet langer, de toestand ook op te vatten, mede in het licht van het internationale optimisme dat 

tot 1929 West-Europa beheerst. In 1929 breekt de beurs- en credietcrisis in Wallstreet te New York los. En 

deze zal de staten nopen tot een enghartig protectionisme, dat zich ook vertaalt, zeker in Nederland, in een 

nationale contractie dat de zelfzuchtigheid benadert. Wie wil, kan in de reactie binnen de Europese Unie op 

de in Noord-Amerika in 2008 ontstane credietcrisis en de daaruit voortvloeiende recessie, leidend tot een 

lethargisch Euro-scepticisme, een volstandig da capo zien. En is dat zo, dan is de revitalisering van het 

economisch klimaat na 2016, een voorbode van perspectivisch onheil. Doch de geschiedenis, het moge 

erkend, herhaalt zich nooit precies. 

Van Karnebeek, aangestoken door de opgewekte verwachtingen op interstatelijk niveau, reikt in 1922 België 

de broederhand. Hij hervat de onderhandelingen. Dat  resulteert op 3 april 1925 in de sluiting van een totaal 

herzieningsverdrag. Dit verdrag, dat belangrijke consequenties heeft voor het vaarwegennet binnen 

Nederland, behoeft een uitvoeringswet, die, evenals het verdrag de goedkeuring van de Nederlandse Staten-

Generaal behoeft. Het wetsvoorstel daartoe komt de 29e april, voorzien van een uitvoerige memorie van 

toelichting, bij de volksvertegenwoordiging in. Het bevat belangrijke beschouwingen over de territoriale 

soevereiniteit van Nederland, en hoe die, ook in andere opzichten dan de vaarwegen, op te vatten. 

1.2.2 De Belgische associatiepositie met Frankrijk 

De Belgen hebben hun neutraliteit volledig opgegeven, niet met aarzeling, zoals Nederland, maar volgaarne. 

Ten blijke daarvan hebben zij alvast dat al genoemde militair alliantieverdrag met Frankrijk gesloten dat, ik 

gaf het al aan, leidt tot een merkwaardige verbastering van het Volkenbondsstatuut. Want dit gedoogt 

eigenlijk dergelijke aparte militaire bijstandsverdragen niet langer binnen de werkingsomvang van de Bond. 

De Belgen willen nu, dat Nederland acte verleent van de opheffing van hun neutraliteit. Zij menen dat dat 

nodig is, omdat, verleent Nederland die acte, Antwerpen oorlogshaven kan worden.  

Dat impliceert uiteraard de vrije doorgang van Belgische oorlogsbodems en geallieerde krijgsvaartuigen over 

de Westerschelde en daarom moet daarvan gewaagd worden in een apart wetsartikel in een Nederlandse 

wet. Zo ziet Nederland echter niet de volkerenrechtelijke strekking van die acteverlening. Het geeft haar 

gaarne, omdat het niet inziet, dat zulks impliceert dat dit recht geeft tot onbeperkte doorvaart voor deze 
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schepen. Het oordeelt dat het voorshands het recht houdt om de Schelde te sluiten voor deze soort 

schepen. Voorlopig is dat niet acuut. Want België hééft geen oorlogsvloot. Gaat het deze ontwikkelen, dan 

ware het raadzaam even met de noorderbuur te overleggen. Straks heeft België torpedoboten, 

torpedobootjagers en kruisers, om van slagkruisers en onderzeeboten maar niet te spreken, die niet kunnen 

uitvaren. Aldus Van Karnebeek op opmerkingen dienaangaande in de Belgische pers. De Belgische gezant 

doet echter weten, dat België het sluitingsrecht van Nederlandse zijde niet erkent.  Om dat duidelijk te 

maken vroeg het de acteverlening en het is onaangenaam getroffen dat Nederland daar nu toch weer anders 

over denkt. Het geeft, als ouverture tot het debat in de Nederlandse volksvertegenwoordiging, te denken.  

Is deze kwestie dan niet uitputtend aan de orde geweest bij de hervatting der besprekingen? Van Karnebeek 

stipuleert dat we er samen wel zullen uitkomen en dat deze discussie tussen Bondspartners niet past. Dat 

moge zo zijn, het tekent weer dat de  bewindspersonen van beide zijden ook de Volkenbondsverplichtingen 

uiteenlopend blijven interpreteren. Nederlands neigt naar de Engelse benaderingswijze, België naar de 

Franse.  De eersten, de Britten, zien de Bond als bewaker van het interstatelijk machtsevenwicht, vooral in 

westelijk Europa.  De tweeden zien de Bond als een soort substituut defensie-associatie ten behoeve van 

Frankrijk. Huldigt men die laatste zienswijze, dan is het volstrekt voor de hand liggend dat men een 

“operatief artikel” over het afsluiten van de Westerschelde-monding voor oorlogsschepen (de Franse!) wil in 

de goedkeuringswet aan Nederlandse zijde, terwijl men in de Engelse interpretatie van het 

Volkenbondsstatuut daarom niet eens had behoeven te vrágen. Het tekent de linguïstische verwarring en 

institutionele anarchie ook binnen Volkenbondsverband andermaal. Het zou een waarschuwing kunnen zijn. 

Voor wat er na 1935 wederom voor spanningsvolle betrekkingen tussen België en Nederland dreigen. Hier is 

men ziende blind geweest. 

1.2.3 Het communautaire Scheldebeheer 

Wat nu het Schelde-beheer betreft, zou dat moeten worden uitgeoefend worden door een commissie, 

paritair samengesteld uit beide nationaliteiten. Kunnen zij niet tot een gezamenlijke slotsom komen, dan 

moet er arbitrage komen, waarbij de eindbeslissing bindend moet zijn. Nu zou men zeggen dat het 

ontwerpverdrag deze arbitrage opdraagt aan de gloednieuwe Volkenbondsrechter, het arbitragehof in het 

Haagse Vredespaleis. Dat is nu juist opgericht voor deze kwesties. Het gaat vooral om jurisdictieconflicten 

tussen staten, vereend in een gemeenschappelijk vèr reikend verleden. Wilson heeft dat soort 

meningsverschillen aangeduid als bij uitstek geschikt om in Volkenbondsverband door scheidsrechting 

opgelost te worden. En wel via arbitrage, met een bindend eindgewijsde. Niet dit herzieningsverdrag. Dat 

kiest voor een aparte oplossing, waarbij de voorzitter van de arbiters beurtelings zal worden aangewezen 

door de koning van Spanje en die van Denemarken, juist zoals in de negentiende eeuw gebruik zou zijn 

geweest.  

Op die grondslag heeft Paus Leo XIII de scheidsrichting kunnen verrichten betreffende de rechtsmacht over 

de Carolinen, Marianen en de Micronesische Archipel in 1885, zulks op voorslag van Bismarck. Deze 

oplossing is antithetisch aan de jurisdictieregelingen krachtens het Volkenbondsstatuut, waarvan de inkt van 

de handtekeningen van de Belgische en Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken nauwelijks 

opgedroogd is. Heeft men hier eigenlijk de polsslag van de tijd wel voelen kloppen? En ook hier veroorloof ik 

mij een vergelijking te maken met de hedendaagse internationaalrechtelijke ontwikkeling. In 2002 is op 1 juli 

eindelijk het Internationale Permanente Strafhof  (International Criminal Court of ICC) rechtsmachtvaardig 

geworden. Het zou een universele jurisdictie – zoals de Volkenbond – uitoefenen over misdrijven, gericht 

tegen de internationale rechtsgemeenschap. Het zetelt in Den Haag, aan de Van Alkemadelaan, dichtbij de 

penitentiaire inrichtingen aan de Pompstationsweg, waarvan het de gevangenisfaciliteiten huurt. Sedert dat 

moment heeft de statengemeenschap, met medewerking en op voorstel van Nederland, steeds weer Ad 

Hoc-tribunalen opgericht met eenzelfde rechtsmachtgrondslag als het ICC zou mogen effectueren. Het Sierra 

Leone-tribunaal, het Libanon-tribunaal, het Cambodja-tribunaal, ik noem maar enkele voorbeelden. Is hier 
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ook het besef niet aanwezig geweest dat men aldus de monopolistische doelstelling van het ICC, dat nauw 

gelieerd is aan de Verenigde Naties, ondermijnt? Is dat antithetisch moment niet innerlijk ingedaald bij 

Nederland dat, net als bij de Volkenbond, zo gaarne gidsland zou willen zijn? Ziet het niet in, dat het zelf 

aldus de maxime The Hague, Legal Capital of the World, ondermijnt? 

Terug naar het herzieningsverdrag. Nederland verplicht zich de Schelde bevaarbaar te houden. Daartoe zijn 

gedetailleerde baggervoorschriften ontworpen waarbij de te verwijderen hoeveelheden per geul precies zijn 

opgegeven, met een herzieningsindex als de gemiddelde diepgang per vaartuig toeneemt. Dit mishaagt 

Rotterdam ten zeerste, aangezien diens gemeentewerken daar aan de kosten van de bebaggering en 

geulverdieping van de Nieuwe Waterweg na Het Scheur op jaarbasis fortuinen kwijt is, terwijl thans de 

Belgen dit karwei kosteloos mogen uitbesteden aan Rijkswaterstaat. Is hier sprake van oneerlijke 

concurrentie of niet? Zó kan de Maasstad het óók. In 1926 zal een baggerregime ingaan dat twintig jaar zal 

gelden. Dan kan België weer herziening aanvragen, maar dan zullen de kosten, het precedent is er nu 

eenmaal, weer bij Rijkswaterstaat, dus bij de Nederlandse belastingbetaler liggen. Hier is sprake van de 

portemonnee van de burger en dat is altijd gemoedsprikkelend: Nederland zal de concurrentievervalsing ten 

behoeve van Antwerpen betalen, zo heet het. Hier heeft Van Karnebeek toch teveel toegegeven, omdat hij 

de dreiging die destijds van de Belgen uitging, niet van zich heeft kunnen afschudden. Kan hij maar beter niet 

aftreden? 

Dat gevoelen geldt ook de concessie dat Nederland afstand doet van het recht beslag te leggen op 

doorvarende schepen. Hier heeft het teveel de oren laten hangen naar de eis van de geallieerden in 1919 om 

de Westerschelde te behandelen als een internationale rivier zoals de Donau en vooral de Rijn. Die laatste 

waterweg voedt Rotterdam, het is logisch dat Nederland in 1813 en 1814 met deze regeling graag akkoord 

ging. Bij de beloodsing op de Westerschelde-vaart geldt niet anders. Die wordt bij opvaring door De Deurloo 

en Het Oostgat aan Nederland gegund, maar bij die door de Wielingen aan België. Afgaande vaart heeft vrije 

loodskeuze, maar bij overgangsrecht mogen vaste lijnen zich van Belgische beloodsing bedienen. De 

loodsgelden naar Antwerpen mogen niet hoger zijn dan die naar Rotterdam. Het tegenovergestelde 

voorschrift is er niet. 

1.2.4 De Nederlandse kanalenconcessies 

De meeste herrie in Nederland veroorzaken echter de kanalenconcessies. Twee grote moderne kanalen zijn 

voorzien. Een van Antwerpen naar Ruhrort. Door Nederlands Limburg. En een van Antwerpen naar de 

Moerdijk. Besluizing zal minimaal zijn. De maatregelen ter compensatie van het verval zullen worden 

getroffen door de territorialiteitsstaat. De sassen moeten zo breed zijn dat drie van de grootste Rijnschepen, 

voortgestuwd middels machineschroeven met roerkoningverbinding, die doorgaans al bestendig in de vaart 

zullen zijn,  naast elkaar versluisd kunnen worden en elkaar zonder keer- of zwaaikom zullen kunnen 

passeren zonder belemmering in de vaarsnelheid. De verplichtingen zijn dus open einde-geredigeerd. Een 

maximale diepgang die gegarandeerd moet zijn aan het doorvarende vaartuig is niet voorzien. De 

kostenverdeling moet nog nader worden geregeld. Is dat gebeurd, dan zal België aan de kosteloze 

sleepdienst van Dordrecht naar Antwerpen een eind maken zodra de vaart naar de Moerdijk effectief kan 

beginnen. 

Ik geef deze details, omdat ook heden ten dage tegen deze verplichtingen aan Nederlandse zijde ernstig 

bezwaar zou bestaan in transportkringen. In 1926 vangen de beraadslagingen aan. Tevoren is in de pers 

hevig tumult gerezen. Protestvergaderingen zijn aan de orde van de dag. En daarbij hebben de deelnemers 

uiteenlopende belangen op het oog, waaronder ook die uit oogpunt van de milieu-integriteit. De 

olielozingen op de Rijn, het zogeheten Bilgenwasser, is ook dan een bekend euvel. De Rijnoeverstaten 

moeten die vervuilingen maar opruimen. Dat worden steeds aanmerkelijker kostenposten. Het maakt van 

het beheer van een internationale waterweg een dure liefhebberij. En dat wordt hier voor deze kanalen 
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geprolongeerd. De Belgen zullen kunnen vervuilen, Nederland zal dat moeten schoonmaken op eigen 

kosten. Bovendien is niets geregeld omtrent de aard van de te transporteren ladingen. Wat denkt Van 

Karnebeek hier, letterlijk om de lieve vrede, weg te geven? Moeten wij ons nu nog langer moreel laten 

chanteren? Wordt hier ons volksbestaan niet direct bedreigd? 

De houding van Van Karnebeek is niet geschikt om deze emoties te apaiseren. Hij vindt ze, dat steekt hij niet 

onder stoelen of banken, kleinzielig en geborneerd. Wellicht is deze steile diplomaat te veel behept geraakt 

met de sense of detachment door zijn langdurig verwijl te Parijs, Brussel en Washington. Een zekere 

badinerende toon is hem bij zijn weerwoord ter verdediging van de ontwerpen niet vreemd. En al te bont 

maakt hij het, als hij, wanneer verwerping dreigt, een tijdje rillend achter de regeringstafel blijft staan, om 

daarna mee te delen dat hij het niet kan helpen te huiveren bij de gedachte als de volksvertegenwoordiging 

daartoe mocht besluiten. Dit nadien gevleugeld woord vermag niet te overtuigen. Hij prikkelt de senaat tot 

verwerping. De minister heeft er een portefeuillekwestie van gemaakt en moet dan aftreden. Hij doet dan 

denken aan Luns, die een vergelijkbaar optreden ten toon spreidde in 1963 ter gelegenheid van de Nieuw 

Guinea-crisis. Alleen was Luns nog minder gevoelig voor de ontremmingen van de publieke tribune. Hij bleef 

zitten. 

1.2.5 De Nederlandse beschimpingen van België 

Wat echter de verhouding met België zal blijven belasten is de toon die in het openbare domein wordt 

aangeslagen tegen de Belgen. Ik zal het niet herhalen, al zal deze syllabus niet in handen van kleine kinderen 

vallen. De algemene volksopinie is echter van dien aard dat oprechte woede bij de Belgische regering 

gerechtvaardigd lijkt. Nolens, de katholieke parlementaire voorman, neemt het, het is niet verwonderlijk, 

voor onze zo katholieke zuiderburen op. Wat voor indruk zal deze verwerping thans, nu de gemoederen toch 

wel wat bedaarder mochten zijn,  teweegbrengen, terwijl in 1919 Nederland al terugdeinsde voor de 

verwerping van veel verdergaande eisen? Beseft men wel dat het Belgisch annexionisme nog niet levenloos 

is? Wat voor deuk in het prestige moet deze kleingeestige politiek van vooral Rotterdammers – Amsterdam 

houdt zich in dit opzicht merkwaardig op de vlakte, des te treffender omdat de Amsterdammer altijd overal 

een mening over heeft – niet internationaal te weeg brengen? Voor jaren zullen wij ver af zijn van een goede 

verstandhouding met ons buurvolk. Men meent het nu niet nodig te hebben. Maar tijden veranderen, zoals 

de mensen. En laat ons dan deze kortzichtigheid niet tot weedom zijn. 

1.2.6 De nationaalsocialistische voorman Mussert en de Belgische kanalenkwestie 

De stemming in Nederland is nog nooit zo eenstemmig nationalistisch geweest en eigenlijk chauvinistisch als 

bij de verwerping van dit kanalenverdrag. Een kundig ingenieur van de Rijkswaterstaat, Ir A.A. Mussert zal 

een pressiegroep weten te organiseren, die uiterst bekwaam aan deze stemming een uiterlijke 

verschijningsvorm biedt. Mussert wint er een nationale bekendheid door als waterstaatkundige – wat hij 

zonder enige twijfel boven de middelmaat is – als organisator, spreker en politicus. Tot smart van 

Nederlanden zichzelf zal hij gaan oordelen dat hij die drie laatste capaciteiten ook hééft en dat hij ook daarin 

boven de middelmaat uitsteekt. Niemand is bestand tegen de voortdurende aandrang om zichzelf toch 

vooral niet te onderschatten. Mussert ervaart de landspolitiek als chaotisch en weinig vervuld van nationaal 

bewustzijn, terwijl het volk tucht, disciplinering en heropvoeding behoeft. Om die te geven sticht hij de 

Nationaal Socialistische Beweging in de Nederlanden, kortweg NSB. Hij noemt deze organisatie “beweging” 

omdat het woord “partij” verbonden is met de achterkamertjespolitiek, zakkenvullerij en schotjesgeest die 

het politieke leven in Nederland zo mistekent. En daarin vindt hij steun bij niet de geringsten, al zal hij 

voornamelijk malcontenten van diverse slag aantrekken. Een van zijn aanvankelijke sympathisanten zal Mr 

Zaaijer zijn,  de advocaat-fiscaal die Musserts doodstraf voor hoog- en landverraad zal requireren na de 

oorlog, die dan de Tweede Wereldoorlog zal heten. Mussert sterft, samen met een aantal Vlaamse activisten 



 15 Neutraal Nederland-2.docx 

die merkwaardigerwijze zich met zijn beweging vereend hebben, door de door Zaaijer gevorderde kogel in 

de Waalsdorper Duinen. Zo kan de geschiedenis een keer nemen. 

1.3 Onwil om militair samen te werken: de Peel-Raamstelling 

1.3.1 De militaire verstandhouding tussen België en Nederland in 1831-1914 notoir slecht 

Sedert 1839 waren uiteraard de verhoudingen tussen België en Nederland over het algemeen niet best 

geweest. Dat vertaalde zich ook naar militaire verstandhoudingen. België kon niet verkroppen dat Nederland 

er eigenlijk in geslaagd was een groot deel van de staatschuld, belopen door het faillissement van de Oost-

Indische Compagnie in 1796 af te wentelen via de scheidingsvoorwaarden op België dat van de overzeese 

Indische bezittingen nooit enig handelsvoordeel had genoten. Het aantreden van Louis Napoleon tot Frans 

President in 1848 veranderde de Belgische positie enigszins. Van deze Napoleon was te verwachten dat hij 

de natuurlijke noordoostelijke grens van Frankrijk weer zou zoeken op de linkeroever van de Rijn. Dan zou 

de militaire dreiging voor België toenemen. Dat lag dan in de weg. En zo was het. Napoleon III, eenmaal in 

1851  Keizer, maakte duidelijk aanstalten in die richting. Ook in het brein van Napoleon III werd voortdurend 

in de ban gehouden door de droom dat de Rijn de noordelijkste natuurlijke grens van Frankrijk zou behoren 

te zijn. Napoleon III meende wel aanleiding te hebben om weinig te vrezen van het Belgische veldleger, dat 

verhoudingsgewijs personeel inderdaad niet sterk en materieel niet goed toegerust was. Dat was juist. De 

Belgische kabinetten hadden in de eeuwigdurende neutraliteitsgarantie van 1839 aanleiding gevonden flink 

te bezuinigen op dat leger. Zij meenden dat óf de Britten, óf de Pruisen óf de Fransen te zijner tijd wel bereid 

zouden zijn een strategische reserve te leveren ter waarborging van de onschendbaarheid van Belgisch 

grondgebied. Wie het zou zijn, hing af van de agressieve neigingen van één van de grote mogendheden in 

westelijk Europa. Voorlopig leek het er toch echt op, dat dat Frankrijk zou zijn --- en blijven. België meende 

nu dat het wijs zou zijn om te zien naar militaire alliantie met de noordelijke buren. 

Kon Nederland niet met de andere verdragssluiters uit 1814 toetreden tot een conservatieve entente om 

deze noordelijke expansie te verhinderen? Het zou toch zelf ook de pineut zijn. Nederland reageerde 

afhoudend, totdat in 1870 de bom barstte in de Frans – Duitse oorlog. Frankrijk werd tegen iedere 

verwachting in luttel tijd verpletterd verslagen, zoals uiteengezet. Nederland bleek een zo schutterige 

militaire politiek te volgen, dat de Belgen daar geen garen bij konden spinnen. In 1904 veranderde dat. 

Wilhelm II kon, zoals altijd, zijn mond niet houden tijdens staatsbanketten waarbij de champagne rijkelijk 

vloeide. En dat, aangericht ter ere van Leopold II, vormde het decor waartegen Wilhelm een stomverbaasde 

koning der Belgen uiteenzette, luid en duidelijk, dat hij van zins was België binnen te vallen. Het tijdstip 

stond nog niet vast. Maar hij zou het tijdig laten weten. Leopold was zo in de war dat hij zijn bepluimde helm 

achterstevoren opzette, en aldus getooid per open calèche, statig groetend rechts naast de Allerhoogste 

zittend, teruggereden werd naar het  Anhalter Bahnhof. Het leek daarom zinvol toch eens bij de 

noorderburen te rade te gaan: wat dachten zij in zo’n geval te doen? Kuyper was echter minister-president, 

en die was pro-Duits. Hij kon en wilde Leopold niet helpen. En liet dat op zijn bekende wijze via de Tale 

Kanaäns weten. Dat bevroor de verhoudingen voor een tijdje. Nederland meende de dans in ieder geval te 

ontspringen: Wilhelm II was een prins van Oranje. En Leopold had die dynastieke band met Wilhelmina niet.  

Albert I, de opvolger van Leopold II --werd ook weer genodigd te Berlijn. In november 1913. En hij werd 

waarachtig aan het met violette viooltjes overdekte tafeldamast – eerbewijs aan zijn vrouw Elisabeth von 

Wittelsbach – weer geconfronteerd met een vergelijkbare ontboezeming. Ditmaal zette stafchef Von Moltke 

de plannen nauwkeurig uiteen. Albert vernam dat de Duitsers met zekerheid aannamen dat de Nederlanders 

zich slechts symbolisch zouden verzetten tegen een Duitse transit. Dat zette de Belgische voorbereidingen bij 

Luik op losse schroeven. Was, zo dacht Albert, nader overleg met de noorderburen nu niet aangewezen? 

Den Haag hield de boot af. Tot juli 1914. Een verzekering dat de Duitsers geen transit zouden eisen door 

Nederland kwam pas op het laatst in. Maar te elfder ure werd ze gegeven. Terwijl België het beruchte, reeds 
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besproken ultimatum aangezegd kreeg. Tevoren had Den Haag de deur op een kier open laten staan. Nu 

sloeg het deze met een klap dicht. In combinatie met de perikelen-Hymans, die in extenso besproken zijn, in 

verbinding met de bruuske verwerping van de kanalenwetten in 1926, leken de betrekkingen voor het 

toekomstige onherstelbaar beschadigd. België had weinig vertrouwen meer in Nederlandse toezeggingen. 

Begrijpelijk is het zeker. 

1.3.2 Het rapport van de stafchef van het Nederlandse leger in 1935 

In 1935 bracht de nieuwe chefstaf van het landleger, Izaäk Reynders, zijn eerste alomvattende rapport uit 

over de Nederlandse militaire positie jegens Hitler-Duitsland. De Groninger, herkomstig uit Stadskanaal, 

wond er geen doekjes om: ditmaal zou Duitsland de territoriale integriteit van België en Nederland niet 

eerbiedigen. België had de fortificaties op de linker Maasoever geducht versterkt. Daar lag thans het fort 

Eben-Emael dat als onneembaar gold, ook bij de modernste aanvalsmethoden. De linker Maasoever was 

ook, bij volle mobilisatie,  met een grote infanteriedichtheid belegd. Het Belgische Veldleger was groter en 

beter dan het Nederlandse, dat weinig afschrikkingskracht had. Reynders concludeerde dat de Duitsers de 

transitmanoeuvre van augustus 1914 niet zouden herhalen.  

Ze zouden deze keer ver onder de Rijn blijvend, hun zwaai nemen door zuidoostelijk Noord-Brabant, onder 

Eindhoven deployeren en slag aangaan met het goed verschanste Belgisch Veldleger achter het 

Albertkanaal. Wilde Nederland zijn neutraliteit – waartoe het aanstalten te maakte terug te keren, ik kom 

daarop aanstonds terug – waarmaken, dan moest het tenminste een informele verstandhouding aangaan 

met de Belgische legerleiding. Verder moest de doorgangsroute afgegrendeld worden door een zware 

gefortificeerde linie te leggen vanaf de Maas in het noorden ter hoogte van Oss naar Budel. De Zuid-

Willemsvaart zou moeten fungeren als stoplijn.  

Daarvóór zouden in loopgravenstelsels getrainde zwaarbewapende infanteristen moeten liggen, die 

onderling via bunkers voortdurend telefonisch contact zouden moeten kunnen houden. Zij zouden 

vuurdekking moeten krijgen van de mobiele veldkanonnen, bekend als “de 7.veld”, die in 1922 

gemoderniseerd waren. Achter de Zuid-Willemsvaart zou het zwaardere lange afstandsgeschut moeten 

staan van 10.veld. Tussen Raam, een overlaat van de Maas en Vaart zou een defensiekanaal moeten worden 

gegraven. Hij noemde dit geheel de “Peel-Raamstelling”.  

Onder Budel zou dan verbinding moeten bestaan met voorposten van het Belgische veldleger. Zou dat niet 

gebeuren, dan zou er een “gat” zijn tussen De Peel-Raamstelling en de massa van dat veldleger. Uiteraard 

zouden daar, via dat gat,  dan de Duitsers toch oprukken. De Nederlandse regering zou de Belgen omtrent 

dit plan moeten inlichten en om gezamenlijke uitvoering moeten vragen om dat ”gat” te dichten. Zij zou de 

verzoeker moeten zijn.  Reynders was duidelijk: als Nederland zich tegen een Duitse invasie doeltreffend en 

serieus zou willen verweren, dan zou het dat niet kunnen zonder officiële samenwerking met de Belgen. Het 

was niet realistisch te denken, dat Nederland weken doeltreffend zou kunnen blijven strijden vanachter de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie en dan daar hulp zou kunnen afwachten van mogelijke geallieerden. Die linie 

zou niet omtrokken worden door de Duitsers via het kwetsbare zuid-oostfront ervan bij de Moerdijk, maar 

die vesting Holland zou overweldigd worden door de Duitse luchtmacht. Die was in volle ontwikkeling op dat 

moment – 1935 – en beschikte al over het modernste materieel. Dat gold ook voor de Stelling van 

Amsterdam, waarin de Nederlandse kabinetten nog steeds zoveel vertrouwen hadden.  

1.3.3 Geen Nederlandse luchtmacht en geen zelfstandige luchtafweerafdeling 

De Duitsers zouden, aangezien de Nederlanders nog altijd geen net van doeltreffend luchtdoelgeschut 

konden inzetten met een hoog vuurplafond, geen adequate centrale vuurleiding bezaten voor dat geschut 

met moderne observatietechnieken met voldoende mobiele zoeklichten, de Nederlandse militaire 

vliegtuigen nog vóór opstijgen aan de grond vernietigen op hun luchthavens. Van de inzet van parachutisten-
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eenheden gewaagde Reynders in dit verband niet. Hij voorzag de inzet van vliegtuigen binnen de Vesting 

Holland die na landing troepen zouden afzetten in de randstad en vooral rondom Den Haag. Hij voorzag dat 

Nederland niet veel zou beginnen  tegen deze troepentransporten door de lucht, omdat het nauwelijks 

jagers bezat. Het had verkenningstoestellen. Van daaruit kon gebombardeerd worden. Het had geen speciale 

bombardementsvliegtuigen. 

Deze verkenningsvliegtuigen, waarover de Nederlandse Militaire Luchtvaartdienst op dat moment beschikte, 

waren zwaar verouderd. Er was geen zelfstandig luchtmachtapparaat, zoals de Duitsers dat hadden. De 

dienst was onderdeel van de landmacht en had geen autonoom oppercommando. De Duitsers zouden 

Nederland vanuit de kazerne overvallen. Van de thans aangelegde en onderhouden liniën, fortificaties en 

stellingen ging nauwelijks vertragende werking uit. Ze zouden nooit de Duitse divisies langdurig kunnen 

binden.  Het mobiele veldleger, dat buiten deze stellingen zou moeten opereren bezat geen tanks. Zijn 

artillerie was voornamelijk afhankelijk van paardentractie. Het had weinig militaire gemotoriseerde 

transportmiddelen. De idee was nog altijd dat ter gelegenheid van de mobilisatie requisities op grote schaal 

zouden plaatshebben van particuliere vrachtauto’s, bestelwagens, luxe-automobielen en zelfs karren met 

paarden of trekdieren. Die zouden dan centraal herkenbaar gemaakt moeten worden als militaire 

vervoermiddelen. Reynders gaf aan, dat dat een onacceptabele vertraging in de mobilisatie zou opleveren en 

verder, dat het onderhoud en de reparatie van zo’n diversiteit aan transportmiddelen voor onoverkomelijke 

technische problemen zou zorgen.  

Het veldleger  had maar een gering aantal pantserwagens, die niet zwaar gepantserd waren, lichte 

mitrailleurs voerden en geen zwaar geschut.  Het Belgisch leger had in dit opzicht zich onvergelijkelijk beter 

weten te moderniseren.  Daarom was die samenwerking met de Belgen onontbeerlijk. De Nederlanders 

zouden er echt om moeten vragen. De verhoudingen met de zuiderburen was in 1935 niet zo, dat van de 

Belgen te dezen actie kon worden ingewacht. Het was een vérstrekkend rapport, eigenlijk een dwingend 

advies. Het was nauwelijks te rijmen met de neutraliteitspolitiek die de Nederlandse regering dacht te 

hervatten, noch met de zelfstandigheidspolitiek van Van Karnebeek en het was maar de vraag of deze 

bilaterale associatie verenigbaar was met het lidmaatschap van de Volkenbond. Reynders ging dus redelijk 

ver. 

1.3.4 Nederland moet om militaire associatie met het Belgische veldleger vragen 

De verzoeken zouden conditioneel kunnen zijn: áls de Duitsers aanvielen, dán zouden de 

uitvoeringsactiviteiten worden gepleegd ter vulling van het “gat”. Zolang het gezamenlijk optrekken 

conditioneel geredigeerd  was in de bevelen, leek dat Reynders in overeenstemming met de neutraliteit. Hij 

wist ook wel, dat tevoren tóch minstens technische voorzieningen in dat “gat” gepleegd zouden moeten 

worden, zoals de aanleg van gebetonneerde afwachtposten en sleuven voor telefoonverbindingen, maar dat 

gaf hij Den Haag nog niet mee. Zolang de officiële Nederlandse neutraliteit nog niet verklaard was, kon er, 

wat Reynders betreft, veel.  

Hij verwachtte dat de minister van defensie, J.J. van Dijck, een oud-beroepsmilitair, gevoelig zou zijn voor 

zijn calculaties. Hij verwachtte voorts de Duitsers aan de Peel-Raamlinie minstens twee weken kunnen te 

kunnen binden, mits het “gat” gevuld was. Wel moesten er dan meer lange afstands-vuurmonden bij komen.  

Terugvallen op de Hollandse Waterlinie om het regeringscentrum te dekken, achtte hij niet alleen een 

egoïstische politiek, maar ook militair onhoudbaar. Het luchtwapen had zich zo ontwikkeld dat die linie niet 

langer een nauwelijks te nemen horde was, ook niet, als voldoende inundaties aan het voorveld zouden 

kunnen worden gesteld. Hij voorzag incidentele luchtlandingen, binnen die linie. Hoe en waar, dat was niet 

te voorspellen. Maar het regeringscentrum zou er niet van gevrijwaard worden. Ik vermeld dit, omdat ná 

1945 de Nederlandse krijgsgeschiedenis omtrent de meidagen van 5 tot 14 mei  in 1940 vooral bestaat in 

een referte aan de onvoorzienbaarheid van de planning van de Duitse operaties. Reynders voorzag wel 
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degelijk dat de Duitsers dat luchtwapen doeltreffend zouden inzetten binnen de Vesting Holland. In 1938 

zou hij dat nog specificeren. En daarbij de inzet van parachutisten noemen. 

1.4 De doortochtverplichtingen op basis van het Volkenbondsstatuut. Het Verdrag 
van Locarno en het Briand-Kellogg-pact 

1.4.1 Wilson wilde geen wereldregering van de Volkenbond maken 

Wilson had in zijn Volkenbond een geïnstitutionaliseerd collectief veiligheidsverbond gezien. Wilson had 

onderkend dat de conceptie van het verdrag van Wenen van 1815 – verzekering van machtsevenwicht 

tussen grootmachten – stomweg niet werkte. Hij had als historicus gezien dat Groot-Brittannië dat 

machtsevenwicht wel zocht in West-Europa. Maar daarbuiten niet. Daar volgde het een mondiale 

geopolitiek via zijn vloot. Daar gunde het Duitsland ook geen plaats. Het eiste daar prolongatie van zijn 

hegemonie. Duitsland had dat niet geaccepteerd. Daardoor was de oorlog ontstaan. De Bond zou nu een 

militaire collectieve veiligheidsassociatie moeten zijn. Van alle staten. De Bond zou niet een soort 

“wereldregering” moeten zijn, die zich met openbare gezondheidsvraagstukken, cultuurbevordering, 

mondiale ecologie, universele gestandaardiseerde economische infrastructuur zou gaan bezighouden. Zoals 

de Verenigde Naties dat nu trachten te doen. Bij zo’n wereldregering hoort een drieledige 

machtenscheiding: de scheiding tussen rechtsprekende, wetgevende en uitvoerende macht, ook wel bekend 

als het principe van de trias politica. De basisvoorwaarde voor “rechtsstatelijkheid” waarover steeds veel te 

doen is in talk shows. 

Zo’n wereld-gouvernement, waarbij alle staten min of meer van rechtswege aangesloten zijn, wilde Wilson 

dus niet. Wie lid was van zijn Bond, aanvaardde de plicht om geen geweld te plegen tegen andere staten of 

het moest op aandrang van de Bond geschieden. Dat was een. De Bondsleden moesten onderling 

onvoorwaardelijk  militair solidair zijn. Dat was twee. Zij zouden elkaar te hulp komen, op aandrang van de 

Bond, als één hunner aangevallen werd. Die verplichting zou dan in werking treden ongeacht de status, de 

aard, de herkomst van de agressor. Dat was drie.  

De leden afzonderlijk zouden niet éérst hun bondsplicht mogen doen afhangen van hun nationale specifieke 

belang, vooral het geografische: jawel, we zouden wel vechten, maar met deze agressor zijn we bevriend. 

Deze bevechten we liever niet. Of: deze agressor is te dichtbij, bij ons grondgebied. Of: deze is veel te groot 

en te gevaarlijk. Of: ja, maar van deze zijn we economisch afhankelijk. Dat maakte juist het lidmaatschap 

voor een klein land als Nederland zo gevaarlijk, vooral gelet op zijn ligging tussen Rijn, Maas en Schelde, de 

grote militaire transportaders van eeuwen her. In dit opzicht zou het bondslid afstand doen van iedere 

zelfstandigheidspolitiek. En dus van de mogelijkheid om neutraal te zijn. En zou, net als bij de Drie 

Musketiers, het een zaak zijn van: “Een voor allen, allen voor een”. Een nobele gedachte die in haar 

tegendeel zou perverteren als één van de leden haar niet zou belijden.  

Van Karnebeek, die graag wilde dat Nederland zijn plaats herwon binnen de statengemeenschap, heeft 

daarop niet uitvoerig gewezen bij het verdedigen van het wetsontwerp dat strekte tot het machtigen van de 

regering het Volkenbondslidmaatschap te aanvaarden. Dat lidmaatschap was noodzakelijk om Nederland uit 

zijn isolement te halen waar het in beland was door de pro-Duitse politiek tussen 1900-1918. Dus trachtte 

Van Karnebeek alle plooien die uit dat lidmaatschap konden voortvloeien weg te masseren. De kamerleden 

hadden, met één blik op het statuut van de Bond, kunnen zien dat Nederland wel degelijk zijn vrijheid van 

buitenlandse politiek  voor een belangrijk deel uit handen gaf. Maar ook zij wilden van dat isolement af. Ze 

keken daarom alleen naar de korte  termijn-voordelen. Zoals gebruikelijk. Daarvoor is dus Van Karnebeek 

niet alleen te blameren. Hij stelde het voor dat de Britten en Fransen de bond toegenegen waren. Parijs zou 

niets buiten de Bond om doen. 
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1.4.2 Frankrijk nam de veiligheidsorganisatie niet serieus 

Frankrijk was dat nu juist van plan. Het voelde zich niet één van de Musketiers. Het nam hun motto niet 

over. Het substitueerde voor het eerste en laatste lidwoord in dat motto  de eigennaam. Het nam deel, 

onder het motto: “Frankrijk voor allen, allen voor Frankrijk”. Zo zag het de doortochtverplichtingen, waaraan 

ieder bondslid zich onderwierp. Iedere staat zou, als lid, Frankrijk die doortocht moeten gunnen, die het 

nodig had, voor zijn continentale hegemonie. Dat was immers het beste voor iedereen. Daarom hadden de 

Nederlanders bezwaren tegen het lidmaatschap. Ze namen het op zich, omdat ze anders een paria-staat 

werden. Dat was een suspect motief, oordeelde Parijs. De Nederlanders moesten blij zijn met Frankrijk 

verbonden te worden. Zo bleef Parijs de Bond promoten. Daarom werd de Bond geen defensie-associatie 

tegen een nog onbenoemde vijand. Ze werd een associatie tegen Duitsland. Zodra ze dat niet meer bleek te 

kunnen zijn, trok Frankrijk zich geen barst meer van de Bond aan. 

De Bond gedoogde per definitie niet, dat buiten het Bondsverband nog defensie-allianties gesloten werden. 

Uiteraard. De Bond zou immers de wereldvrede militair borgen en daartoe het enig middel zijn. Frankrijk 

zocht echter buiten de Bond overal waar het ontvankelijkheid bespeurde dergelijke allianties. Het slaagde bij 

België het eerst, via het genoemde alliantieverdrag van 1920. Maar dat precedent volgde het ook bij de 

aanbieding binnen de Bond van een militair garantieverdrag aan Bondsleden en niet-Bondsleden. Het 

verkocht dat onder het motief van wapenvermindering, die dat ten gevolge kon hebben, een ideaal van de 

Bond. Zo’n multilateraal garantieverdrag van wederzijdse bijstand zou de nationale regeringen immers 

kunnen ontlasten in hun defensiebudgetten. Ze zouden immers op elkaars vloten en legers een beroep 

kunnen doen. Samen zouden ze dan alsnog sterk staan.  

Tegen het Bondsideaal kon dat niet zijn, als de Bond zelf bemiddelde bij het tot stand komen van zo’n 

bijstandsassociatie? Dat was het stroopmiddel van Parijs. Het zou graag het initiatief nemen. Het was 

zonneklaar dat aldus de onvoorwaardelijke solidariteit die het Bondsstatuut moest bieden tegen een 

onbekende vijand ondermijnd werd door deze parallelle onderhandelingen. Ze vonden plaats in 

Bondsverband van 1922-1923, ongehinderd, want Frankrijk was op dat moment onmiskenbaar voorzien van 

het grootste en effectiefste landleger. Frankrijk sloot geheime militaire akkoorden met Polen, Tsjecho-

Slowakije, het koninkrijk Servië. Staten die waren ontstaan omdat Parijs dat militair voordelig vond.  Het was 

dus duidelijk dat Frankrijk streefde naar een militair blok. Tegen Duitsland. Het lukte niet. De 

tegenstrijdigheid van het miserabele idee, de overduidelijke Etikettenschwindel,  lag er duimendik boven op. 

De Bond spendeerde er al haar inzet en energie aan om dit belabberde hersenspinsel toch te verkopen. Zij 

verloor daarmee haar initieel krediet. 

1.4.3 Het verdrag van Locarno torpedeerde het Volkenbondsideaal 

Bij het sluiten van het verdrag van Locarno in 1925 slaagde Frankrijk buiten de Bond om in een dergelijke 

arglist. In dit Verdrag erkende Duitsland zijn nieuwe westelijke grenzen met acceptatie van de 

demilitarisering van het Rijnland. Het garandeerde die. Dit verdrag van Locarno werd daarmee het 

Rijnverdrag en dus een verkapte militaire alliantie. Het was mooi gecamoufleerd doordat Frankrijk en België 

óók die grens garandeerden. Het verdrag van Locarno wekte enorm enthousiasme, omdat Duitsland 

eindelijk óók eens meedeed op voet van gelijkheid aan het verdragsverkeer. Vooral in Nederland kon men 

zijn blijdschap niet op. Een last viel van de schouders. Zulks omdat de tovercirkel rondom Duitsland eindelijk 

verbroken leek.  Omdat zo Duitsland straks weer volwaardig handelspartner van Nederland zou worden, 

opgenomen als het was in een verdragsfamilie van Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en België. Een nieuw  

harmonie-verdrag, gelijkwaardig aan dat van Wenen van 1815!  

Maar buiten de Bond om. Want, dat zag Berlijn heel goed, hiermede gaf de Bond haar geweldsmonopolie in 

Europees verband stomweg uit handen. De garantie had uitdrukkelijk geen betrekking op Duitslands 

oostgrenzen. De grenzen met Rusland, Polen en Tsjecho-Slowakije, ja, zelfs die met Oostenrijk en Hongarije 
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vielen buiten de actieradius van het verdrag van Locarno. In dat verdrag werd alvast de surseance van 

betaling aangekondigd ten behoeve van Berlijn, op het moment dat de Rijksregering een finale vordering ten 

laste van de failliete Bond zou indienen. Berlijn zag dat goed. En Moskou ook. De Locarno-partners zeiden 

eigenlijk, natuurlijk niet met zoveel woorden: wat Duitsland alsnog in het oosten militair uitvreet, zal ons een 

zorg zijn. Echt solidair kan men dat bezwaarlijk noemen. Maar de contemporaine getuigen zagen dat niet in. 

De wereldvrede leek nu echt behaald, aldus Stresemann (1878-1929), de Duitse Minister van Buitenlandse 

Zaken, die de waterlanders nauwelijks kon bedwingen. 

1.4.4 Duitslands toetreding tot de Bond in 1926 

De Bond was nu al gemutileerd tot een tandeloze leeuw. Daarom trad Duitsland in september 1926 graag 

toe. Het gevolg daarvan was, dat Duitsland óók zijn territoriale integriteit  bracht onder de bescherming van 

de collectieve veiligheid die de Bond beoogde te borgen. Terwijl tegelijkertijd Duitsland géén garanties had 

willen geven voor de oostelijke grenzen met Polen en Rusland. Polen was lid van de Bond. Het mocht dus 

aannemen dat de Duitse toetreding tot de Bond meteen een soort van non-agressiepact inhield jegens 

Polen, dat Duitsland aldus implicite sloot. Maar Rusland was géén lid van de Bond. En als het aan 

Stresemann lag, zou het dat ook niet mogen worden. 

 Derhalve: oorlogen tégen Rusland waren eigenlijk wel geoorloofd voor Duitsland. En als Rusland oorlog zou 

willen voeren tegen Duitsland, dan zou Duitsland de collectieve veiligheid van de Bond mogen inroepen en 

de militaire bijstand van de Volkenbondslanden via de Raad mogen verwachten. Dat hield voor Nederland 

een risico in. De bijstand die Duitsland dan zou kúnnen verwachten zou die van Groot-Brittannië en Frankrijk 

zijn. De laatste echter beschikte op dat moment over een nauwelijks mobilisabel veldleger. Het eens zo 

trotse Franse leger bloedde nog uit alle wonden van de wereldoorlog. Maar Groot-Brittannië kon via zijn 

loyale Imperium nog altijd binnen korte tijd een “expeditionary force” oproepen. Tenminste, dat dácht 

Whitehall nog in de twintiger jaren. Het had beter moeten weten. In 1919 hadden de Britse dominions hun 

onvrede al laten blijken over de Britse aanmatigende oorlogspolitiek vanaf augustus 1914.  Ze vonden, 

achteraf, dat niets hen had verplicht de oorlogsverklaring van Grey, de toenmalige Engelse minister van 

buitenlandse Zaken, ook maar te aanvaarden als mede namens hén gedaan. Ze hadden daarover meteen 

hun beklag gedaan bij Herbert Asquith( 1852-1928), de Britse premier in juli 1914.  Asquith was een 

langdradig liberaal, die zijn sporen had verdiend als sjieke Queens Council, die op zijn best was in 

ingewikkelde handelszaken bij een Crown Court. Hij had aan Balliol gestudeerd en sprak het onmiskenbare 

upper class-accent, dat de Engelsen nog steeds zo imponeert. Een oorlogsleider was hij niet, militaire 

strategische inzichten waren aan hem niet besteed. Het vasteland vond hij maar niks. Moeilijkheden placht 

hij op te lossen door ze te ontkennen. Een langdurige traditie onder hooggeplaatste politici. 

De Engelsen gingen er veel te vanzelfsprekend vanuit, dat de dominions automatisch oorlogsvrijwilligers 

zouden gaan recruteren ter ondersteuning van een oorlog, die Whitehall gepland had.  Terwijl die dominions 

niet eens de oorlogsdoeleinden kenden. Ze wisten zelfs niets van de militaire akkoorden die Whitehall in het 

geheim met de Fransen scheen gesloten te hebben. Ze vonden dat Asquith die maar eens moest openbaren. 

Want als het om de wereldheerschappij van Londen zou gaan, dan gaven de dominions nu vooralsdan niet 

thuis. Op dat moment hadden de dominions Asquith lelijk in de tang.  Asquith had geen idee wat er bij een 

massa-oorlog kwam kijken. Op dat moment had alleen de legendarische Lord Kitchener of Khartoum daar 

enig idee van. Maar die veldmaarschalk was zo gesloten als een oester.  Hij liet Asquith in zijn eentje zweten.  

Asquith  wist evenmin hoe hij een mobilisabel dienstplichtleger uit de grond moest dampen. Dat zou hij toch 

op zeer korte termijn in de herfstmaanden in 1914 in beweging moeten zetten, want de Duitsers hadden 

zulk een massaal veldleger wel degelijk. Voorlopig had Asquith daarom de bereidwilligheid van de dominions 

om vrijwilligers en masse op te roepen bitterhard nodig.  De klemgezette  Asquith had, overdonderd, gezegd 

dat hij het in het kabinet zou bespreken. Hij kwam er nog op terug, beloofde hij.  Dat deed hij niet. En Lloyd 

George evenmin. Die wist, dat veel wat in het geniep met Parijs bekonkeld was, bepaald niet strookte met 
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de belangen van de dominions. Ook in Parijs, in de maanden maart-juni 1919 gaf Lloyd George geen inzicht 

in zijn kaarten. Maar, hadden de dominions al gezegd, als u dat niet doet jegens ons, dan kunt u voor de 

toekomst onze inspanningen, komt het weer tot oorlog, op uw buik schrijven.  Australië had dat  bij de 

Parijse onderhandelingen in januari en februari van 1919 al duidelijk laten uitkomen. Vooral Australië had 

terecht klachten op tafel gedreund over de schandelijke wijze waarop de Engelsen Australische vrijwilligers 

had ingezet bij de invasie te Gallipoli. Het was volkomen duidelijk, dat de Engelsen geen barst gaven om deze 

militairen. Het onthield ze de minste logistieke zorg. Het vertrok geen spier bij de naamloze verliezen. De 

vrijwilligers stierven aan cholera, malaria, typhus en pokken. En er was geen verband- of verzorgingsplaats 

voorzien.  Canada, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland waren uiteindelijk Canberra daarin gevolgd in de junimaand 

daaraanvolgend. Maar dat had Londen nog steeds niet goed begrepen, ook niet in september 1939. Het zou 

er achter komen. 

Zou zo’n expeditionary force  ter bescherming van Duitsland ingezet moeten worden tegen een Russische 

aanval, dan zou dat moeten opmarcheren of verplaatst worden via spoor dwars door Nederland. De 

Noordzeekust van Nederland was bij uitstek geschikt voor massale landingen door de Britten. Daar hadden 

de Britten tijdens de oorlog ook vaak mee geschermd, om Nederland te bewegen wat welwillender te zijn 

jegens geallieerde eisen. Welnu: stel dat Groot-Brittannië enkele divisies zou aanleveren via Rotterdam, dat 

stellig oorlogshaven zou kunnen zijn. Anders dan Antwerpen, gelet op de reserves die Nederland 

handhaafde jegens het Schelderegime. De doortochtverplichtingen ex artikel 16 van het Bondsstatuut 

zouden dan gelden.  Nederland zou dan de Britten de nodige voorzieningen moeten gunnen om de 

doortocht over Nederlands grondgebied te vergemakkelijken. In de strijd zou het dan zelf makkelijk kunnen 

verzeilen. 

1.4.5 Stresemanns positie jegens de Volkenbond 

Stresemann had opzettelijk bij het Verdrag van Locarno de Russische grenzen niet willen garanderen, omdat 

hij nog steeds meende dat Rusland de bepalingen van het Vredesverdrag van Brest-Litowsk jegens Duitsland 

moest nakomen. In het Verdrag van Versailles was dat verdrag genullificeerd door de westelijke 

geallieerden. Maar Stresemann vond in 1926, dat de verdragssluiters hier buiten de actieradius van hun 

jurisdictie waren gegaan: zij konden een verdrag buiten de kring van de verdragsondertekenaars te Versailles 

niet nietig verklaren. In dit opzicht behield Stresemann zich nog alle rechten voor, om dit eventueel tot 

onderwerp te maken van een arbitrage te Den Haag.  Dat zou pas echt passen, zo betoogde deze staatsman, 

bij de “Geest van Locarno”. En niemand sprak hem tegen. Stresemann was allerminst de vredesduif die 

latere historici – zoals de Nederlandse Geert Mak – graag van hem maken. Stresemann was een onvervalste 

geopoliticus die voor Duitsland Weltmacht opeiste, niet onvergelijkbaar met dezelfde hegemoniale motieven 

die Ludendorff had gedurende de wereldoorlog.  

Hij was dan ook die oorlog aanhanger van een onvervalste annexionistische politiek, waarbij hij België en 

Nederland op den duur als een Bourgondische Kreits weer terug wilde brengen binnen het Duitse Rijk dat hij 

zag als de rechtsopvolger van het Heilig Roomse Rijk van de Duitse Natie. Van 1914 tot 1918 droeg hij dat 

dan ook als rijksdagafgevaardigde uit voor de Nationalliberale Partei Deutschlands. Pas toen hij inzag dat 

Duitsland daarvoor niet de bijbehorende militaire slagkracht blijvend kon ontwikkelen – hij ging inzien dat 

Duitsland niet bij machte was én een veldleger op de been te houden dat het Franse leger effectief in 

bedwang kon houden én een transoceanische oorlogsvloot die het doeltreffend kon opnemen tegen de 

Britse – zag hij van annexatoire eisen westwaarts in Europa af. Dat bracht Stresemann pas in 1918 pas echt 

op, toen Ludendorffs maartoffensieven overduidelijk op een failure waren uitgelopen. Stresemann, 

pragmatisch genoeg om nu te willen redden wat er voor Duitsland nog inzat, was bereid met de Duitse 

socialisten samen te werken, mits dezen dan bereid waren de terreinwinsten die het Vredesverdrag van 

Brest-Litowsk met zich bracht te aanvaarden als blijvende reservaten voor Duitse volksplantingen in het 
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oosten. In dit opzicht sloot Stresemann naadloos aan bij de fantasieën van Wilhelm II en de koloniale claims 

die Hitler in Mein Kampf ontwikkelde ter rechtvaardiging van de Teutoonse Drang nach Osten.  

Stresemann was bereid met de socialisten van Ebert een tijdelijk kabinetsakkoord te sluiten wanneer 

daardoor binnen de rijksdag een parlementaire meerderheid gevonden kon worden voor een kabinet. Dan 

moesten de socialisten niet langer mokken over de overwinningsvrede in het oosten ten nadele van de 

Sovjets. Dus kon Stresemann niet aanvaarden dat zij nog samenwerkten met de Unabhängige 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands die de vrede van Brest-Litowsk verwierpen als onverenigbaar met 

de internationale solidariteit die de arbeidersklassen, verenigd in de Sozialistische Internationale, elkaar 

boven alle nationale verschillen verschuldigd waren. Hij richtte zich dan ook onbarmhartig tegen Rosa 

Luxemburg en Karl Liebknecht die daartoe juist de Spartakusbund hadden opgericht. Rosa en Karl wilden de 

Duitsers laten pacteren met de Russische Sovjets. Om te beginnen met een wederzijds non-agressieverdrag, 

maar met uitzicht op intensieve economische samenwerking.  Stresemann meende dat voorlopig de 

Volkenbond maar geaccepteerd moest worden als middel om deze Duitse aanspraken in het oosten te 

realiseren. Als middel.  

De Bond zou, als toepasser van de volkerenrechtelijke principes over de verbindbaarheid van verdragen, de 

nullificatie van het Verdrag van Brest-Litowsk beslist moeten verwerpen, zoals in november 1918 aan de 

Duitse delegatie afgedwongen. Verdragen verbonden partijen die ze hadden gesloten. Pacta sunt servanda. 

Als dat losgelaten werd, zou het volkerenrecht geen bestaansrecht meer hebben.  Derden konden verdragen 

niet nietig verklaren, dan alleen met de instemming van die partijen. Met die reserves zou dan ook de Duitse 

delegatie moeten deelnemen aan de vredesonderhandelingen, alleen met inachtneming van die reserves 

zou getekend mogen worden, alleen onder die reserves geratificeerd, alleen met inachtneming daarvan 

konden  uitvoeringsarrangementen tot stand komen. Toen dat niet gebeurde, richtte Stresemann zich dan 

ook tegen de Weimarer Republiek die dat had willen aanvaarden. Hij bleef monarchist. Met deze leuzen 

werd hij in 1920 wederom rijksdagafgevaardigde. Hij werd rijkskanselier van augustus tot september 1923. 

Die periode was te kort om alsnog zijn territoriale ambities oostwaarts met de Polen te realiseren ten koste 

van Rusland, al waren de Polen ruimschoots aan de winnende hand en al waren ze zelfs bereid tot een 

defensieassociatie met Duitsland.  

Deze politiek zette Stresemann voort vanaf 1923 tot aan zijn plotselinge dood (hij stierf aan een beroerte) in 

1926 in zijn hoedanigheid van minister van Buitenlandse Zaken voor de Duitse republiek. Hij zag dan ook het 

Verdrag van Locarno als een non-agressiepact met de westerse mogendheden van het Versailles-systeem. 

En als een machtiging om oostwaarts te zijner tijd de Duitse Drang nach Osten te hervatten. Alleen daarom 

wilde hij het Versailles-systeem, dat Sovjet-Rusland als paria had buiten gesloten uit de 

volkerengemeenschap intact laten. Alleen daarom wilde hij het Verdrag van Versailles correct uitvoeren tot 

en met de herstelbetalingen toe. Hij zag goede mogelijkheden om daarvan een haalbaar plafond te doen 

pleisteren via de compromissen die het Young-plan in 1930  uiteindelijk  ook in het vooruitzicht zou stellen. 

Het plan gaf wel nog steeds een onhaalbaar hoog maximum op voor deze betalingen – 114 miljard 

goudmarken – maar kende allerlei revisiebepalingen tot en met de eindtermijn van de annuïteiten in 1988. 

Stresemann voorzag, dat in die tijd de conjuncturele schommelingen wel zodanig zouden variëren, dat 

schuldverlagingen onontkoombaar zou zijn, zolang het eindbedrag maar niet op verdragsbasis gefixeerd zou 

zijn. De Franse premier Aristide Brand had Stresemann in het Franse stadje Thoiry op 17 september 1926 al 

beloofd dat hij daarvoor ten zeerste gevoelig was. De socialist wilde beslist geen ruïnering van Duitsland. Dat 

zou de staatkunde van Europa te onherstelbaar destabiliseren. 

De ”Geest van Locarno” wasemde droombeelden uit van een arcadisch Europa,  waarbij de gezinshoofden 

elkaar welwillend toeknikten van uit hun biedere voortuintjes, onderwijl vredig hun avondpijpje in de 

gouddoorregen deemstering smorend. In 1928 werd het Kellogg-Briand-pact te Parijs voorgehangen ter 
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tekening door alle staten. Daarin werd verklaard dat oorlog verboden was als instrument van nationale 

politiek. Bijna alle staten tekenden. Loze gebaren winnen altijd universele erkenning. Vooral in Nederland. 

1.4.6 De rijksdagbrand:  Marinus van der Lubbe en Georgi Dimitrov 

Op 27 februari 1933 om iets vóór negenen in de  avond merken bewakers in het rijksdaggebouw dat het op 

verschillende plaatsen in brand stond. Op 30 januari 1933 was Hitler rijkskanselier geworden. Hij kon 

steunen op een nipte meerderheidscoalitie in de rijksdagvergadering zelf. Hij had in het kabinet op dat 

moment maar twee naziministers: Göring en Frick. De eerste was minister-president van Pruisen. De tweede 

rijksminister van Binnenlandse Zaken. Beiden stonden elkaar wegens competentieconflicten naar het leven. 

De coalitie werd met alle middelen bestreden door de sociaaldemocraten en de communisten. Die zouden 

eigenlijk een coalitie moeten vormen, om een links kabinet aan de regeringsmacht te helpen, maar die lagen 

zó overhoop met elkaar dat ze dat niet wilden overwegen. Het kabinet van Hitler stond uitermate zwak. Hij 

kon steunen op de nazipartij, de conservatieven en katholieken. Maar erg hecht was dat verbond niet. Hij 

vreesde nieuwe verkiezingen. Dan zouden de nazi’s vermoedelijk flink verliezen. De coalitie zou haar 

parlementaire meerderheid kwijt zijn. De rijkspresident, Von Hindenburg, de veldmaarschalk uit de oorlog, 

had gezegd dat hij geen kabinet zou tolereren dat géén parlementaire meerderheid had. Om kwart over 

negen troffen de bewakers, op zoek naar de oorzaak van de brandhaarden, een half ontklede man die 

rondrende door de grote vergaderzaal met een bundel vuurmakers. De man werd aangehouden. Hij erkende 

de brandstichtingen. Hij werd gearresteerd. Hij gaf op te zijn de Nederlandse communist Marinus van der 

Lubbe. Hij erkende niet alleen. Hij gaf ook zijn motief op. Hij gaf op een signaal te hebben willen geven dat 

het met Duitsland verkeerd ging. Hij had willen protesteren. Duidelijk was hij niet. Dat was te wijten aan de 

verwarde toestand, de verwardheid van de man zelf en zijn gebrekkig Duits.  

Göring was president van de rijksdag. Hij was meteen ter plaatse. Hij deelde mee dat er aanwijzingen waren 

dat de communisten deze brandstichting hadden georganiseerd als begin van een revolutie. Hitler en 

Goebbels kwamen ook aanzetten. Die besloten dat de communisten er achter zaten. Hitler gaf opdracht 

communistische prominenten te arresteren. Vier verdachten werden opgepakt: Ernst Torgler van de Duitse 

communistische partij en drie Bulgaarse communisten: Georgi Dimitrov, Blagoi Popov en Wasil Tanev. Zij 

waren leden van de Kommunistische Internationale en waren deswege in Berlijn voor een Komintern-

vergadering. Göring concludeerde dat die Komintern dan ook bij de brandstichting betrokken was. De 

Berlijnse gerechtelijke politie en de Nazional-sozialistische Sturmabteilung, die door Göring werd 

aangewezen als tijdelijke hulppolitie ter beteugeling van de communistische revolte, gingen over tot massa-

arrestaties van sociaaldemocraten en communisten. De Sturmabteilung (SA) was een private burgerwacht of 

beschermingsdienst die tot taak had partijvergaderingen van de Nazional-Sozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei (NSDAP)  tegen politieke tegenstanders te beschermen, onder meer door fysieke intimidatie. 

De inschakeling van de SA met de bevoegdheid diverse strafvorderlijke dwangmiddelen toe te passen, maar 

ook burgers te detineren in “beschermende bewaring” (de beruchte Schutzhaft), zogeheten voor hun eigen 

veiligheid, was, al beperkte zich die inschakeling tot het rechtsgebied van de deelstaat Pruisen, een 

staatsgreep. De grondwettige regeringsvorm van de Republiek van Weimar die in 1920 was opgericht werd 

erdoor aangetast. Deze manoeuvre trok dan ook internationale aandacht. Duitsland was in het precaire 

Europese machtsevenwicht van dat moment een belangrijke speler. In Nederland kwam het socialistische 

dagblad “Het Volk” dan ook met een geharnast commentaar tegen deze staatsgreep. Het kabinet Ruys IV 

(1929-1933) riep de redactie ter verantwoording voor wat het een inmenging in de binnenlandse 

aangelegenheden van een bevriende mogendheid geliefde te noemen. Andere kranten onthielden zich 

verder van commentaren en constateerden het feit van de brandstichting en de maatregelen van de 

rijksregering. Complicerend bleef dat de hoofddader een Nederlander was die ook correspondentie 

onderhield met de Communistische Partij Holland. Het proces tegen deze eenzame zonderling trok 

internationale aandacht, vooral omdat Görings gedrag, ook als rijksminister zonder portefeuille, aanleiding 
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gaf te veronderstellen dat het proces tegen Van der Lubbe een politieke strekking zou krijgen: de 

nationaalsocialisten wilden in Van der Lubbe de communisten wereldwijd treffen. De rijksdagzetels van de 

Duitse communisten mochten niet meer bezet worden en de partij werd verboden. Het proces zou moeten 

dienen om deze flankerende ordemaatregelen te rechtvaardigen. Göring, opgeroepen als getuige, nam de 

gelegenheid te baat om zich van die taak te kwijten. Hij gaf dus geen verslag van datgene wat hij op die 

bewuste avond van de 27e februari had waargenomen en zintuigelijk ondervonden, maar bediende zich van 

gissingen en vermoedens over de doelstellingen van de Duitse communistische partij. Dat deed Göring vrij 

schreeuwerig, in diverse monologen en verdachtmakingen.  

Hij werd niet terechtgewezen door de nogal timide optredende kamerpresident Bünger van de speciale 

strafkamer van het Reichsgericht te Leipzig. Aangezien het hier, volgens de tenlastelegging, een aanslag op 

de grondwettige regeringsvorm van de staat gold, was dat gerecht in eerste en hoogste instantie bevoegd. 

Bünger liet Göring alle gelegenheid om zich negatief over het communisme uit te laten, de 

staatsgevaarlijkheid van Torgler en de zijnen te hekelen en de perspectieven te schetsen die hen te wachten 

stonden. Göring kwam terecht in een getuigenverhoor door Georg Dimitrov  die zich niet liet intimideren en 

de Pruisische minister-president met succes flink op stang joeg. Bünger kwam dan wél tussen beide en liet 

Dimitrov uiteindelijk de zaal uitzetten. Veel aandacht trok de verplaatsing van het rijksdagbrandproces naar 

Berlijn in het rijksdaggebouw zelf, en wel in de raadkamer van de Begrotingscommissie. Daar werd Van der 

Lubbe geconfronteerd met een groot aantal getuigen die de beklaagden op de 27e februari zouden hebben 

gezien. Van der Lubbe bleek in een toestand van volkomen apathie en reageerde nauwelijks op de aanblik 

van de getuigen. Bünger moest herhaaldelijk bevelen geven aan de parketwacht het hoofd van Van der 

Lubbe te richten naar de getuige, opdat een confrontatie van aangezicht tot aangezicht kon ontstaan. Van 

der Lubbe vertrok geen spier, werd zijn hoofd losgelaten, dan zakte dat onmiddellijk diep naar voren zodat 

ieder oogcontact onmogelijk werd.  

Van der Lubbe kwijlde en snotterde voortdurend.  De indruk dat het hier niet ging om een eerlijk proces 

werd mondiaal gedeeld. Van der Lubbe, die nauwelijks iets zei, werd tot onthoofding veroordeeld, de 

anderen werden vrijgesproken. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken volgde het proces wel, 

maar verzocht niet om Van der Lubben zelf ambtelijk te mogen horen over de detentie. Dat liet het over aan 

journalisten die daarvan gebruik maakten met medewerking van de penitentiaire directie van de inrichting. 

De verdenking was ontstaan dat Van der Lubbe gedrogeerd was. Maar daarvoor is nooit bewijs gevonden --- 

door de journalisten. Voor Van der Lubbe werd wel gratie door het departement van Buitenlandse Zaken 

namens de koningin aangevraagd. Maar daarbij werden geen bijzondere omstandigheden aangevoerd en 

aangedrongen werd er evenmin. Nederland wilde er buiten blijven. Dat was duidelijk. Hitler trof allerlei 

maatregelen die ongrondwettig waren. Waaronder die tot het detineren van personen in Schutzhaft, 

beschermende voorlopige bewaring. Vrijheidsbeneming voor onbepaalde tijd. Zonder enige wettelijke 

grondslag. Maar ook maatregelen waardoor de grondrechten op vrije vereniging en vergadering, vrijheid van 

drukpers en openbare meningsuiting, vrijheid van de fysieke persoon in het algemeen, demonstratie en 

openbare manifestatie, het brief- post- telegraaf- en telefoongeheim, de onschendbaarheid van het 

huisrecht, de integriteit van de eigendom en het bezit categoraal geschorst of opgeschort werden.  

Hitler wist de reeds ernstig dementerende rijkspresident te bewegen deze maatregelen met terugwerkende 

kracht vanaf 27 februari bij decreet goed te keuren voor onbepaalde tijd. Hij wist daarin óók te 

bewerkstelligen dat strafbaarstellingen zouden kunnen terugwerken tot aan die datum. Hij zette dus het 

legaliteitsbeginsel in zoverre opzij. Hij deed dat alles krachtens het presidentieel wetsbesluit, dat bekend 

werd als de Reichtstagbrandverordnung. De rijkspresident was tot een dergelijk decreet bevoegd, als de 

staatszelfstandigheid van het Duitse rijk direct werd bedreigd. Daarmee werden externe acute 

noodtoestanden bedoeld, zoals dreigende invallen of natuurrampen, waaronder ook besmettelijke ziekten 

konden worden begrepen. Artikel 48 van de grondwet die in Weimar was aangenomen in 1920 gaf de 
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president die noodbevoegdheid. De idee was, dat deze autoriteit dat alleen zou doen als het staatsapparaat 

van het rijk volkomen verstoord zou zijn.  De volksvertegenwoordiging zou bijvoorbeeld door een aardbeving 

niet meer regelmatig kunnen vergaderen. Of de communicatielijnen zouden door een orkaan verbroken zijn. 

Maar oorlogsdreiging zou op zichzelf nog niet die externe noodtoestand rechtvaardigen, om deze 

bevoegdheid te activeren. De rijksdagbrand kan bezwaarlijk gelden als een grond, die deze toestand zou te 

weegbrengen. Daar zou echt nog meer bij moeten komen kijken. Niettemin hadden voorgaande kabinetten 

de president al vaker overgehaald via artikel 48 wetgeving te slaan, enkel, omdat in de rijksdag geen 

parlementaire meerderheidscoalitie te construeren was.  

Von Hindenburg had die druk lang weerstaan. Hij had ingezien dat aldus het parlementair-representatieve 

systeem dat aan de regering democratische legitimatie moet geven ondermijnd zou worden. Aangezien bijna 

ieder kabinet bij de president had aangedrongen van zijn noodbevoegdheid gebruik te maken, had de 

president nu juist in januari 1933 aan Hitler niet willen toegeven. Die had éérst een meerderheidscoalitie in 

de rijksdag moeten vinden. Eerder wilde Von Hindenburg hem niet tot de eedsaflegging van een 

rijkskanselier toelaten. Kennelijk moet Von Hindenburg door zijn paladijnen zijn overgehaald de 

rijksdagbrand inderdaad te zien als een onherroepelijke inleiding voor een staatsgreep door de 

communisten. Van Hitler zou hij dat in dat stadium nog niet hebben aangenomen, al ging hij geestelijk 

steeds harder achteruit. Men wijst op grond van correspondentie-afschriften te dezen wel op de rol van de 

zoon van de president, kolonel Oskar Von Hindenburg die in een corruptieschandaal verwikkeld was, waarbij 

hij financiële  hulp  inwachtte van nationaalsocialistische zijde. Oskar zou ten onrechte overheidssubsidies in 

zijn zak gestoken hebben, bedoeld voor de ontwikkeling van woeste gronden in Oost-Pruisen, gedeeltelijk 

ook gelegen op het grote landgoed Neudeck, privaat-eigendom van Von Hindenburg. Die woeste gronden 

waren ontgonnen, maar daarmee was de familie-Von Hindenburg onrechtmatig ten laste van de rijkskas 

verrijkt. Dat was bij inspectie gebleken. Deze gelden zouden eerstdaags als onrechtmatig verworven 

teruggevorderd worden, terwijl tegen Oskar strafvervolging dreigde. Het kabinet-Hitler zou dat kunnen 

verhinderen.   Daarbij was dan wel noodzakelijk dat Hitler langer in het zadel bleef als rijkskanselier dan 

enkele maanden, zoals zijn voorgangers Von Papen en Von Schleicher. 

Officieel heette deze verordening de Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat 

(Verordening van de Rijkspresident ter bescherming van volk en staat). Ze trad per 28 februari onmiddellijk in 

werking. (Reichsgesetzblatt 1933, Teil I  Nr 17). Deze verordening besloeg wel degelijk het hele grondgebied 

van het Duitse rijk. Ze was dus niet beperkt tot Pruisen. Ze had een golf van arrestaties tot gevolg van 

parlementsleden en parlementskandidaten en beïnvloedde de aanstaande rijksdagverkiezingen 

aanmerkelijk. De verordening gaf de rijksregering de bevoegdheid wettelijk in te grijpen in de wetssystemen 

van de deelstaten. Die werden “gelijkgeschakeld” voor wat deze grondrechtsinbreuken betreft. Daarom 

wordt ook wel van de Gleichschaltungsverordnung gesproken. Het rijk werd straf gecentraliseerd. Van de 

rechtsstatelijkheid van de interne rechtsorde daarvan bleef weinig over. Het buitenland reageerde zeer 

kritisch. Maar de Nederlandse pers aanvaardde de aanwijzing van het kabinet-Ruys kennelijk, dat zij niet 

kritisch diende te schrijven over binnenlandse aangelegenheden van een bevriende mogendheid. 

Bij de machtigingswet van 23 maart 1933 (Ermächtigungsgesetz of ook: Gesetz zur Behebung der Not von 

Volk und Reich [Wet tot het lenigen van de nood van volk en rijk]) werd aan de rijksregering verder alle 

wetgevende bevoegdheid van de rijksdag gegund. De rijksdag zette zich dus als medewetgevende 

volksvertegenwoordiging buiten spel. Dat was onverenigbaar met de rijksgrondwet. De machtiging gold voor 

de tijdsduur van vier jaar. Die termijn kon verlengd worden. Dat geschiedde. De grondwet werd tot de 

datum van de integrale regeringscapitulatie van 8 mei 1945 buiten werking gesteld. Aangezien met deze 

overgave de Duitse staat ophield te bestaan, gold nadien de grondwet niet meer. 

Het was duidelijk, dat aan de staatsorde van Duitsland duchtig werd getornd. Het voornaamste symptoom 

was de oprichting en uitbreiding van inrichtingen, aanvankelijk beheerst door de SA, bestemd voor de 
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tenuitvoerlegging van de willekeurig op te leggen Schutzhaft. Dat gebeurde in kampementen, die spoedig 

bekend werden, ook in Nederland, als Konzentrationsanlagen. Het regiem ervan voldeed bepaald niet aan de 

Nederlandse penitentiaire minima. De duur van de detentie was onbepaald. Rechterlijke tussenkomst kon 

vaak niet worden ingeroepen. Vanaf 1935 begonnen socialisten, communisten en ook bepaalde religieuze 

groeperingen zich als vluchteling op weg naar Nederland te begeven. Aanvankelijk in geringe aantallen. Maar 

al spoedig in stromen. Wat met hen in Nederland  gebeurde, bespreek ik bij de behandeling van de 

circulaire-politiek van de minister van Justitie-Goseling vanaf 1937. 

1.4.7 De positie van de Volkenbond betreffende binnenlandse aangelegenheden in het algemeen 

De vraag was: wat vindt de Volkenbond eigenlijk van deze ontwikkelingen, waarbij een lid – Duitsland was 

immers Volkenbondslid in 1926 geworden – overduidelijk aanstalten maakt basale beginselen van de 

rechtsstaat op te doeken of zeer te beperken in hun werkingsomvang? Allereerst: uit de veertien punten van 

Wilson was gebleken dat hij zijn Volkenbond vooral zag als collectieve veiligheidsorganisatie tegen agressie-

oorlogen of agressieve daden van staten. De bond zou nauwlettend de buitenlandse politiek van naties, 

volken en staten volgen, die corrigeren of er tegen optreden. Daarmee was beslist niet gezegd dat het zich 

niet bezig zou mogen houden met binnenlandse aangelegenheden van de lidstaten. Dat volgde ook niet uit 

haar statuut. Zulk een belangrijke beperking van haar competentie zou toch uitdrukkelijk moeten worden 

uitgedrukt in de inleidende rechtsoverwegingen van het statuut van oprichting.  

De Volkenbond zou  wel degelijk het rechtsstatelijk gehalte van naties en volkerenorganisaties mogen 

beoordelen. Dat volgde uit de verdeling van de voormalige Duitse koloniën als mandaatgebieden aan de 

gedoodverfde Volkenbond-kandidaten Groot-Brittannië, Frankrijk, België en Duitsland. Daarbij waren deze 

gebieden verdeeld in A.- B.- en C.-mandaatsgebieden. En verder waren er enkele gebieden direct onder de 

supervisie gesteld van de Volkenbond die toezicht zou moeten houden op de wijze waarin daarover het 

bestuur, de rechtspraak en de uitvoeringsadministratie gevoerd zouden worden. Het springend voorbeeld 

was de Vrijstaat Danzig geweest in het nieuwe verdrags-Polen. Daarover zou een Hoge 

Volkenbondscommissaris een soort voogdij uitoefenen. Die commissaris zou kijken of de principes van een 

representatieve parlementaire democratie daarin wel gerespecteerd zouden worden en blijven. Verder zou 

die commissaris erop toezien of het beginsel van de scheiding tussen de uitvoerende, rechtsprekende en 

bestuurlijke macht wel overeind zou blijven. Hij zou zich dus met binnenlandse aangelegenheden van het 

vrijstaatje bezighouden. 

 Voor die voogdij was alle aanleiding, omdat het statuut van de vrije staat of stad Danzig uniek was. 

Territoriaal was het een autonoom gebied. Het lag ingeklemd, het staatje, tussen Polen en Duitsland, in het 

bijzonder Oost-Pruisen. Het had een aparte, eigenstandige staatsstructuur en in dat alles leek het veel op 

een mandaatsgebied. Maar het had een soevereine regering. Die bestond uit een senaat. Die had een 

voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en twintig senatoren. Die voorzitter zou je het staatshoofd 

kunnen noemen van de stadstaat. Daarin leek hij wel wat op de doge van de stadstaat Venetië uit de 

middeleeuwen. Die werd door burgers gekozen en later door Venetiaanse patriciërs, maar die had een zeker 

extern gezag en vertegenwoordigde in de handelspolitiek Venetië. Uitvoerende macht had de doge niet zelf, 

maar hij lette wel op de manier waarop de senatoren van de stadstaat die macht uitoefenden. Die 

senatoren, die grondwettelijk bepaalde taken opgedragen hadden gekregen, kon je de ministers van de doge 

noemen. Voor wat die ministers deden was de doge verantwoording schuldig aan de grote raad van 

stadspatriciërs.  

Zo was het ook in Danzig. De Senaatsvoorzitter vertegenwoordigde de havenstaat of stadstaat in consulaire 

aangelegenheden en was verplicht over de daden van zijn bijhebbende senatoren politieke verantwoording 

af te leggen aan de Volkstag van Danzig, het parlement, gekozen op basis van evenredige 

vertegenwoordiging. Er was reden om zorg te hebben over de democratische ontwikkelingen in de stads-
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staat, omdat er eigenlijk alleen maar minderheidsgroepen waren die elkaar niet goed konden zetten, om het 

maar zwakjes uit te drukken. Er waren nogal veel Askenazische joden in Danzig. Joden, herkomstig uit het 

Baltische gebied en uit Rusland. Maar er waren ook veel oorspronkelijke Pruisen. Want Danzig en een groot 

stuk erom heen was oorspronkelijk onderdeel geweest van Pruisen. Daar was de havenstad als het ware uit 

los gesneden door de verdragssluiters van de Versailler vredesregeling 1919. Verder zaten er veel Polen, 

maar ook nogal wat Balten, Kasjoeben, Mazuriërs en Wit-Russen. Die konden traditioneel niet goed door één 

deur, dat was ook altijd een typisch probleem geweest van deze regio langs de noordoostwaarts afbuigende 

haffkust langs de Oostzee, de Baltische Golf. Het was altijd een transitregio geweest voor ontheemde volken 

die eigenlijk op drift waren voor pogroms of vervolgingen door Russen. Die Russen  ontketenden van tijd tot 

tijd rassenzuiveringen en stortten zich dan op deze volken die daarop westwaarts trokken, in de hoop via de 

Oostzee betere oorden te kunnen bereiken. Daarin slaagden weinigen. De anderen bleven maar hangen en 

ontwikkelden basale haat jegens elkaar. Politiek extremisme  was immanent aan deze minderheidsgroepen 

en onderlinge argwaan was het minste wat hen verenigde.  

Vandaar die Volkenbondscommissaris. De voormalige Pruisen in zijn gebied waren sedert 1866 flink 

geprivilegieerd geweest door de koningen van dat gelijkluidende land en hadden de andere groepen 

getiranniseerd. Die verweten de Pruisen dat ze alles waarop ze die bevoorrechting grondden hadden gejat. 

Van hen, wel te verstaan. Van een melting-pot was dus geen sprake. Dat zou dat gebied ook nooit kunnen 

worden had Wilson in januari 1919 vol droefenis moeten vaststellen. Wilson kon Slowenen, Slavonen, Slaven 

en Silvanen ook nooit uit elkaar houden, maar waarin Kasjoeben. Balten  en Belarussen nu precies etnisch 

verschilden was hem helemáál een raadsel. Maar helaas wisten de mensen het zelf heel precies en erger 

nog, ze zágen het ook op het eerste gezicht precies aan elkaar als ze het al niet hóórden. Het was één van die 

momenten dat Wilson een oerdrift in zich voelde opkolken en naar het grote potlood greep om zware lijnen 

te gaan krassen op de op de grond liggende  kaart waaromheen Clemenceau, Lloyd George en hij gehurkt 

zaten. Wilson kraste heel wat af in deze dagen. 

De Hoge Commissaris moest erop toezien dat de verkiezingen verliepen volgens de grondwet die Danzig had 

gekregen. Die leek veel op de grondwet van Weimar van 1920. De Senaatsvoorzitter had dus, net als de 

Duitse rijkspresident, behoorlijk wat bevoegdheden. Daarvan kon hij misbruik maken. Daartegen moest de 

Commissaris waken en verder moest hij conflicten tussen die minderheden zien te voorkómen, maar ook 

jurisdictieconflicten met het verdrags-Polen dat Danzig westwaarts omsloot. De Commissaris had dus veel 

werk, want de Pruisen waren al heel spoedig geporteerd voor Hitlers nationaalsocialisme. En dus voor de 

bijbehorende weinig vrijzinnige strijdmethoden. In 1930 was de NSDAP in Danzig al veruit de grootste 

politieke partij. Ze maakte veel stampij. Het is dus niet zo, dat de Volkenbond zich niet mócht of kon 

bemoeien met interne aangelegenheden van een staat. Integendeel, Danzig toonde aan dat dat een van haar 

missies was. 

Maar zo was het ook met de genoemde mandaatsgebieden. Men onderscheidde, zoals aangegeven, A.-

mandaten. Dan ging het om gebieden die eigenlijk als onafhankelijke staten zouden kunnen bestaan. Maar 

voorlopig hadden ze nog een tijdelijk bestuur nodig van een ontwikkelder mogendheid die al ervaring had 

met een democratisch rechtstatelijk bestuur. Dat was meestal een westerse mogendheid en meestal één 

van de geallieerde overwinnaars. Maar het was soms ook Japan, dat op dat moment als ontwikkeld westers 

land gold. Nog wel. Die mogendheden oefenden voogdij uit. Ze rapporteerden aan de mandatencommissie 

van de Volkenbond. Over hoe het intern ging met het mandaatgebied.  Dus hier oefende de bond ook wel 

degelijk toezicht uit over binnenlandse aangelegenheden. Bij B.-mandaten had de Volkenbond besloten, dat 

er nog niet helemaal goed zat met het binnenlands bestuur.  

Onder leiding van de Bondsmandataresse zou dat verbeterd worden. De bond zond daartoe ook inspecteurs 

af. Die rapporteerden aan de Raad hoe het ging.  Uiteindelijk zou het mandaatsgebied geleidelijk 

soevereiniteit kunnen krijgen. En bij het C.-mandaatsgebied zat dat er voorlopig nog helemáál niet in. Daar 
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was de bevolking niet voldoende gepokt en gemazeld in de rechtsstatelijkheden en wat echte democratie 

was.  De mandaathouder oefende dan de taak van de Volkenbondscommissaris uit. Hij kon besluiten dat het 

een hopeloos geval was. De mandatencommissie van de Volkenbond kreeg jaarlijks rapport over de 

binnelandse staatkundige ontwikkelingen. De mandataresse kon besluiten dat ze voortaan het 

mandaatsgebied zou gaan besturen als geannexeerd gebied, als volksplanting in ontwikkeling, als 

protectoraatsgebied of als koloniale verwerving. Dat besluit legde ze dan voor aan de mandatencommissie. 

Het was opvallend dat de mandataresse altijd tot annexatie besloot als het mandaatsgebied militair-

strategisch voor haar van belang was. En zo verwierf Japan uiteindelijk de uiterst gewichtige Stille 

Zuidzeemandaten in deze oceaan, meestal kleine koraal-atollen met een enorme territoriale zee-actieradius,  

die het zou gaan gebruiken voor zijn zo succesvolle maritieme overvallen in 1942. De Marshall-eilanden, 

Micronesia, de Noordelijke Marianen en Palau.  De Volkenbond had dat goed gevonden, die annexatie (niet 

het gevolg daarvan, natuurlijk)  en dat was toch gebaseerd op de taxatie van de Volkenbond van de staat van 

het binnenlands bestuur. 

Het is van belang dat vast te stellen, omdat Nederland als Volkenbondslid er in de dertiger jaren een handje 

van zou hebben steeds weer bewogen erop aan te dringen, dat de Bond zich niet moest mengen in de 

binnenlandse aangelegenheden van een lidstaat. Dat het dat niet graag zag, dat is tot daar aan toe, maar het 

betoog dat dat voortvloeide uit het statuut van de organisatie houdt geen stand. En daarom: de Volkenbond 

had best de ondemocratische en onrechtstatelijke evoluties in Duitsland kunnen veroordelen na 27 februari 

1933. Maar de mogendheden hadden er om voor de hand liggende redenen geen zin in en Nederland kon 

zich in eigen ogen niet veroorloven daartoe het initiatief te nemen. Het zou ook door de eertijds geallieerde 

mogendheden zijn  teruggefloten in 1933. Niet door de USA. Want die waren nooit lid geworden van de 

Bond. 

1.4.8 De merkwaardige positie van de Verenigde Staten 

De Verenigde Staten sluiten met Duitsland een geheel afzonderlijke vrede. Wilson heeft de fout gemaakt de 

Republikeinse oppositie helemaal buiten de vredesonderhandelingen te houden. De Republikeinen waren 

eigenlijk meteen na 11 november 1918, toen de wapenstilstand er eindelijk was, teruggevallen op hun 

traditionele isolationisme. Om het met Trump te zeggen: America First!.  Wat hadden zij met dat intern 

verdeelde, ongelukkige Avondland te maken dat vaak door hun voorouders was ontvlucht en dat de wereld 

nooit iets goeds had gebracht? Ze wilden niets van defensieallianties weten met de Europese overwinnende 

grootmachten en eigenlijk herinnerden de Republikeinen zich eerst weer goed dat de Fransen altijd 

arrogante klootzakken waren geweest, die Foch en Clemenceau voorop. Nu hád Wilson toch het puikje van 

de Republikeinen best voor zich kunnen winnen. Ze waren echt niet zo introvert en egoïstisch als ze zich 

voordeden. Ze zagen nu ook wel dat de USA als de universele grootmacht met allerlei economische en 

financiële vezels vastzat aan dat malle Europa dat het zonder hen eigenlijk nooit meer zou kunnen redden. 

Hun isolationistische kampioen was senator Henry Cabot Lodge. Lodge was gewoonweg hartgrondig 

voorstander geweest van Amerika’s deelname aan de wereldoorlog. Hij had echt wel ingezien wat erop het 

spel stond.  

Het drijven van Duitsland naar Weltmacht had hij nooit zien zitten. En waarom zou hij ook, Amerika had er 

niets mee te winnen. Lodge werd nu voorzitter in 1920 van de uiterst invloedrijke Senate Committee on 

Foreign Relations. Hij werd ook fractievoorzitter van de Republikeinen in de Senaat. Hij vond dat Amerika 

alleen onder ernstige en strikte reserves  lid zou kunnen worden van de Volkenbond. Dat zat hem vooral in 

de vooronderstelling, dat de bondsraad zou mogen beslissen of een lid een contingent zou moeten leveren 

aan een bondsleger ter bestrijding van een agressieve staat. De USA was de militaire superpower gebleken 

waarvan Lodge altijd al had gedacht dat het dat in zich had. Nu moest het niet zó zijn dat een stel Europese 

stommelingen de USA via de bondsraad automatisch zouden kunnen dwingen tot deelname aan militaire 

interventies in een van hun vermaledijde koloniale oorlogen. Dat was ongewenst, dat was ook een inbreuk 



 29 Neutraal Nederland-2.docx 

op de constitutie van de USA. Het Congres moest besluiten of er ten oorlog getogen zou kunnen worden. 

Niet een of andere buitenlandse organisatie die vooral naar Europese expansieve belangen zou kijken. 

Frankrijk en Groot-Brittannië déden niet anders. Wie de geschiedenis van de USA kende wist dat deze 

machten hardleers waren. Lodge had de territoriale bepalingen van de Vredesregeling goed bekeken: dat 

was één bonk koloniaal consolidarisme, niet anders, mijnheer! Deze mogendheden wilden op een koopje 

hun imperia behouden ten laste van de USA-begroting. Er was veel voor te zeggen. Lodge was niet zo zeer 

tegen de bond, maar wel tegen het automatisme waarin de Volkenbondsraad de andere mogendheden 

militair zou kunnen committeren. Dat aan de USA dan allerlei plichten zouden worden  opgesolferd, dat had 

Lodge goed gezien. Dat zou Lloyd George zeker gedaan hebben, daar was hij leep genoeg voor, en dat zou 

Churchill in de naaste toekomst in 1941 zeker gaan doen. De USA mocht toen Churchills oorlog winnen. 

De bezwaren van Lodge waren ernstig. Maar niet onoverkomelijk. Als Wilson Lodge in zijn delegatie had 

meegetroond naar Parijs, had hij aan boord van de George Washington onder gezellige kout Lodge kunnen 

winnen voor de idee van de Volkenbond, mits Lodge maar bepaalde reserves zou kunnen bedingen bij het 

depot van ratificatie. Maar dat was niets voor de profeet van Princeton. Hij wilde onderrichten, hij wilde de 

eenzame arbiter mundi zijn. Hij zou Lodge verpletteren, als hij als triomfator terug kwam. Hij onderschatte 

de demobilisatiedrang van de eerder door hem opzweepte massa en de emoties die Lodge over een breed 

spectrum van de Amerikaanse bevolking zou kunnen losmaken. Want ook Lodge was een goed spreker, maar 

hij plooide en cajoleerde. Hij vleide, speelde op het gemoed van zijn gehoor  dat hij steeds weer in 

vertrouwen scheen te nemen.  Hij dicteerde niet en sloeg niet dood met argumenten. En hij was veel 

hartelijker dan Wilson, die achter iedere tegenspreker een hardgrondige en geniepige vijand voelde. Als hij 

Lodge zou hebben toegezegd dat het Congres altijd een vetorecht zou hebben bij het uitvoeren van militaire 

uitvoeringstaken, gedefinieerd door de Volkenbondsraad, dan was hij er met Lodge wel uitgekomen.  

Maar daartoe was de eenzame strijder voor het ultieme recht, net als destijds Mozes, niet bereid. Die Mozes 

presenteerde ook de Stenen Tafelen niet met een apart tablet eraan van mogelijke vetootjes. Het ging er dus 

bij de presidentsverkiezingen op of onder. Wilson kreeg weer een beroerte in september 1919, tijdens de 

campagnes. En toen was hij geestelijk nadien zo verstard, dat hij helemaal over geen enkele reserve, 

interpretatieve verklaring of enige time-out wilde praten. Ook niet toen Loge duidelijk deed blijken, dat met 

een reservering ten aanzien van de militaire alliantie- en doortochtverplichtingen er best met hem te 

onderhandelen was en dat hij dan zou kunnen instaan voor twee-derde meerderheid voor het 

Volkenbondsstatuut. De bedlegerige profeet wilde hem niet meer te woord staan. Wilson ging ten onder. De 

USA ratificeerden de vredesregeling niet, dus ook het Volkenbondsstatuut niet. Of het echt veel uitgemaakt 

zou hebben dat de USA daarin effectief het lidmaatschap zouden hebben uitgeoefend, blijft natuurlijk een 

open vraag.  

Voor de Volkenbond, als prematuur gebaarde zuigeling,  was die abstinentie niet best. Want de bond ging 

ook beschikken over de koloniën, protectoraatsgebieden en volksplantingen die hadden behoord tot het 

teniet gegane Ottomaanse rijk. Daarvoor had Wilson nu juist vaderlijke belangstelling gehad als A.-

mandaten. Vooral de gebieden die de Ottomanen hadden bezeten in het Midden—Oosten, het immense 

gebied tussen de Eufraat en de Tigris, Armenië, maar ook Palestina, Trans-Jordanië, Irak, Syrië en Libanon. 

Wilson meende dat deze gebieden alles in zich hadden om doorontwikkeld te worden in evenwichtige 

democratieën van hoog rechtstatelijk gehalte. Het kan zijn dat Wilson hiertoe kwam omdat dit de 

Oudtestamentische gebieden waren geweest waarin de Joods-Christelijke traditie tot wasdom had kunnen 

komen. Hier wortelde wat Wilson betreft de westerse beschaving. En hij duchtte dat Groot-Brittannië en 

Frankrijk toch alleen maar als mogelijke gemandateerden interesse zouden hebben in de immense 

bodemrijkdommen ter plaatse, de makkelijk aannaderbare olielagen, die ze, hebberig als altijd, alleen maar 

snelstens te eigen behoeve zouden uitputten. 
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 Terwijl de USA, met de eigen enorme olievoorraden uit binnenlandse bronnen, daar nu juist niet om zaten 

te springen. Wilson was bekommerd om de positie van de Armeniërs. Het was een geteisterd gebied, 

volledig leeggezogen door de Ottomanen die de christelijke stammen nijver hadden willen uitroeien en daar 

ook een eind mee gevorderd waren. De Armenen spraken de taal van Christus, daar was Wilson van 

overtuigd. Hier zouden de USA een de wereld verrijkende handreiking moeten bieden en de Armenen 

terugleiden naar hun beloofde land. De Britten en Fransen zag hij daartoe niet in staat. En ook niet daartoe 

bereid. Daarin vergiste Wilson zich weer eens niet.  

De Britten zouden Afghanistan claimen als militaire buffer tegen de Russen  voor hun Oosters Imperium en 

de Ottomanen zou het laten voortgaan met hun genocides. Zowel Frankrijk, Japan en Groot-Brittannië 

waren van zins de Volkenbond te gebruiken als juridisch instrument voor hun  reconsolidatieclaims ten 

behoeve van hun koloniale imperia en annexatie-aspiraties. Bij de selectie van de C.-mandaten zou Londen 

proberen eindelijk na 1920 zijn ambitie te verwezenlijken in Afrika om te komen tot een aaneensluitende 

territoriale claim vanaf Alexandrië tot Kaapstad dwars over de noord-zuid-as westelijk van het continent.  

Het zou daarom Duits Zuidwest Afrika bestempelen tot een gebied dat totaal bestuurloos was geraakt. Het 

zou het daarom claimen als Zuid-Afrikaans C.-mandaatsgebied, ongeveer op de plaats van het huidige 

Namibië. Daarop zou het Kameroen, Togoland, Tanganyika (het grootste deel van het huidige Tanzania) 

opeisen als B.-mandaat, waarvan het dan later zou bewijzen dat het toch uiteindelijk niet anders dan onder 

Brits administratief beheer tot economische wasdom zou kunnen komen. Frankrijk zou hetzelfde proberen 

iets zuidelijk onder de equator vanaf de westkust naar de oostkust ter hoogte van Zanzibar, de aloude 

slavenhalersroute. Het zou een groot stuk Kameroen opeisen, overblijvende van Centraal Togoland en nog 

wat ongekoloniseerd tussengebied in Ruanda-Urundi. Zodat het zou aansluiten op de reeds bestaande 

Franse koloniale gebieden op die route. Japan zou zich via die C.-mandaten in Shantung muurvast ingraven. 

En vandaaruit de claim noordwaarts uitstrekken naar Man(t)sjoerije. Allemaal onder het motto dat het deze 

territoria aan de anarchie van de burgeroorlog van de Chinese volksmassa’s wilde onttrekken. Dat zag de 

profeet zeer goed.  

1.4.9 Japan verlaat de Volkenbond 

De Volkenbond functioneerde in het begin nog wel bevredigend. De bond organiseerde het opzetten van 

vluchtelingenkampen om de massaal verdreven ontheemden gedurende de krijgshandelingen te herbergen. 

De Volkenbond zette een omvangrijk repatriëringsprogramma op voor vierhonderdduizend geïnterneerde 

krijgsgevangenen of anderszins gedetineerde ontheemden, gedeporteerden of staatlozen. De Volkenbond 

regelde dat de ambities van de nieuwe staat Turkije wat verminderd werden zodat het toch niet alle 

territoria kon claimen van het voormalig Ottomaanse rijk. Bij het verdrag van Ankara moest Turkije heel wat 

aanspraken laten varen in 1926, onder meer die op Mosul. En verder moest het in een humanitair re-

immigratieprogramma berusten zodat Griekenland toch uiteindelijk eigen nationalen gefaseerd kon 

terugnemen zonder dat ze bloot werden gesteld aan ethnic cleansing. Door de Turken, wel te verstaan, die 

hun erfvijanden niet duldden in westelijk Anatolië en in de landstreek Izmir en Cappadocië. 

Japan had grote bezwaren geopperd tegen de Volkenbond. Al in februari 1919. Niet tegen de idee van zulk 

een organisatie als zodanig. Maar Tokio had in het Volkenbondsstatuut uitdrukkelijk het beginsel van de 

rassengelijkheid geëist. Het wilde een sluitende definitie van het principe en ook aan uitvoeringsrichtlijnen 

ervan in operatieve artikelen. Tokio wilde een soort Oosterse Monroe-doctrine onder de leus: Azië voor de 

Aziaten. Als de USA die kon eisen voor Amerika onder het motto: Amerika voor de Amerikanen, dan zag 

Tokio waarachtig niet, waarom dat ook niet voor het Verre Oosten zou kunnen. Het had daarom een zware 

delegatie naar Parijs gestuurd, waaronder de oer-adellijke Markies Saionji.  Tokio meende dat de Fransen 

aldus wel zouden begrijpen dat Japan grote waarde hechtte aan de vredesbesprekingen. Saionji gold als een 

semi-godheid.  Hij was een prins, geparenteerd aan de keizerlijke familie. Hij sprak goed Frans. Tokio stuurde 

hem als eerbewijs aan de Fransen. Juist omdat de prins eigenlijk nogal Francofiel was. Hij vond Frankrijk 
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inderdaad een drager van universele cultuur. Net als Japan, overigens. Maar dat was voor Saionji uiteraard 

vanzelfsprekend. 

 Clemenceau laat vervolgens in Parijs niets na om de Japanners te schofferen. Clemenceau vergeet dat de 

ondoorgrondelijke, steeds stoïcijns zwijgende prins heel goed verstaat wat Clemenceau zich allemaal in zijn 

bijwezen permitteert te berde te brengen in zijn scherpe ratelende oude-mannetjes-Frans. Saionji verstaat 

precies wat hij Wilson en Lloyd George toesist tijdens de stiltes in de moeizaam lopende 

gedachtenwisselingen in de diverse oververhitte zalen die de Fransen aan de delegaties van de Grote Vier ter 

beschikking hebben gesteld aan de Quay d’Orsay. Clemenceau heeft persistent geweigerd voor 

simultaanvertalingen te zorgen. Het had technisch best gekund. Maar de oude cynicus vindt dat iedereen 

maar Frans moet spreken en verstaan, vooral het zijne. De ellende is, dat de Japanse prins dat ook doet. En 

hij geeft het door aan Tokio. Dat is niet blij met wat Clemenceau allemaal op het tapijt brengt over de 

Japannertjes, die hij duidelijk neerzet als vreemde onbeschaafde mannetjes. Die onderhandelingen lopen 

dus niet soepel. Maar, heeft Tokio gezegd, het gaat nu om de knikkers. Niet om het spel. Dat spel spelen we 

later wel. Nu, op dit moment, willen we alle mandaatsgebieden binnenslepen waarop we onze zinnen 

hebben gezet.  Shantung voorop. Saionji kan proberen dat principe van rassengelijkheid in dat statuut van de 

Volkenbond te krijgen, graag zelfs, maar als het niet lukt, dan proberen we het later nog wel een keer als die 

Volkenbond opgericht en rechtsmachtvaardig is. Want dan zitten er, als het goed is, veel Aziatische volken in 

die bond. Die hebben dan stemrecht in de algemene vergadering. En die stemmen voor dat beginsel en de 

Aziatische variant van de Monroe-doctrine, dat zal je zien. 

De Volkenbond concentreert zich echter bijna geheel op het instabiele West-Europa. Dat volgde uit het 

voorgaande al. Vooral: hoe zorgt de bond voor een zeker machtsevenwicht, zodat Duitsland voorlopig aan 

de riem blijft liggen. Azië is duidelijk niet echt belangrijk. Maar Japan heeft dáár juist zijn territoriale 

aspiraties. Het wil niet gedogen, dat de Europeanen de Britten en Fransen in dat Azië toch weer de vrije 

koloniale teugel laten. Maar dat heeft er na 1925 toch weer alle schijn van. Dan is het Verdrag van Locarno 

rond, met de uitvoeringsovereenkomsten (zie boven) en dan denken Londen en Parijs in het Verre Oosten  

weer los te kunnen gaan. Londen begint Singapore te ontwikkelen als geducht militair maritiem steunpunt. 

Tokio beraamt strategische tegenzetten: het is niet van plan nóg verdere westerse infiltratie toe te laten in 

dit segment van het Verre Oosten. Het is van plan hier, in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan en 

het oostelijk deel van de Stille Oceaan, de groot-Aziatische welvaartssfeer te vestigen voor de Aziatische 

volkeren, waaronder die op de verschillende archipelgroepen, dus óók Nederlands-Indië. Deze volkeren zijn 

voorbestemd voor een macrostructurele vrijhandelsassociatie onder leiding van Tokio.  

Hoe deze associatie territoriaal, monetair en naar tariefmuren gedefinieerd moet worden heeft Tokio nog 

niet duidelijk voor ogen. Vanuit Shantung zal Tokio een militaire alliantiepolitiek gaan voeren tot dat doel. 

Het wenst eerst Chinees Man(t)sjoerije binnen zijn directe economische invloedssfeer te brengen. In de 

nacht van 18 september 1931 blazen Japanse troepen de spoorlijn bij Moekden op, een stad die geldt als 

een belangrijk Chinees handelscentrum. De stad is onderdeel van het Chinese keizerrijk. Maar Tokio vindt al 

lang dat de stad, ook wel bekend als Shenyang, zich veeleer moet richten op de transoceanische handel 

langs Tokio. Shenyang heeft intensieve handelsbetrekkingen met Pyongyang in Noord-Korea en Seoel in 

Zuid-Korea. Het ligt centraal in Man(t)sjoerije en heeft railverbindingen met Shangchun en Harbin 

noordwaarts. Deze railverbindingen strekken tot in Khabarowsk in Russisch Siberië en dáár wil Japan zijn 

economische invloedssfeer heen verleggen. Dat kan ook makkelijk, denkt Tokio: de Sovjetlegers zijn door de 

burgeroorlogen sedert 1917 uitgeput en moedeloos geworden. Moskou trok al vele Siberische afdelingen 

westwaarts terug, omdat de strijd met Polen nog steeds niet echt bezworen is in een bestendige vrede. Met 

Finland ligt Moskou ook nog overhoop. Dat bindt veel troepen aan de westelijke grenzen van het immense 

land. Verder is Stalin met bloedige zuiveringen in de Sovjet-legertop begonnen: geen generaal is zijn leven 

zeker en niemand weet wat de afloop van zijn militaire loopbaan gaat worden. Het is dus nú de tijd om 
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Man(t)sjoerije eerst te destabiliseren en dan tijdelijk in bescherming te nemen. Vandaar die aanslag: het 

Japanse leger moet een voorwendsel hebben om de Chinese grenzen te overschrijden. Er moet een tijdelijke 

bezetting komen, zodat Japan volksplantingen kan doen aanleggen. Daar zullen conflicten van komen, want 

steeds meer Chinezen komen zich juist vestigen rondom Moekden: de stad is booming. 

Tokio wil echter geen acuut gewapend conflict. Het wil kunnen optreden als tijdelijke beschermer. Het 

vreest dat de Chinezen zich zullen wenden tot de Volkenbond. Want die is immers tot interventie bevoegd in 

geval van geconstateerde agressie. Japan doet er dus ook alles aan om de Volkenbond buiten de streek van 

Mukden te houden. Komt er een veroordeling door de Volkenbond, dan kán er een volkenbondsleger 

gestuurd worden. Daar zullen dan vooral Fransen en Britten in zitten, maar misschien ook wel Nederlanders: 

hun Archipel ligt dicht in de buurt en  heeft intense beurtvaartrelaties met het Chinese vasteland.  

Traditioneel zelfs, de Hollanders hadden fortificaties op Formosa. Een oorlog is op dit moment niet gewenst. 

Later misschien, als Tokio grote legerafdelingen paraat heeft. Tokio deelt nu de Volkenbondsraad mede dat 

de aanslag op de spoorlijn is beraamd door ongehoorzame Japanse officieren. Die zullen bestraft worden. 

Tokio desavoueert de aanslag en zal tuchtrechtelijk ingrijpen. De Japanners stellen voor dat zij met de 

Chinezen een bilateraal overleg openen.  

China geeft aan dat het daartoe bereid is. Het trekt ook troepen terug en maant de bevolking kalm te blijven. 

De Volkenbond krijgt echter alarmerende berichten over Japanse interventies. Japanse soldaten hebben 

weer steden ingenomen en ook veel Chinese autoriteiten opgepakt. De burgerbevolking van Moekden is 

gebombardeerd. China meent dat de Volkenbond inderdaad nu actie moet ondernemen. Tokio wijst dat af: 

er is geen escalatie, maar de Chinezen hebben hun eigen bevolking niet in de hand. Ze kunnen de orde niet 

handhaven. Er zijn ongeregeldheden, maar die hebben de Chinezen zelf uitgelokt, aldus Tokio. Dit is geen 

zaak voor de bond. Er is geen Japanse agressie. Inmiddels blijkt overduidelijk dat de Japanners noordwaarts 

oprukken in gesloten legerafdelingen. Op 18 oktober wordt de stad Chinkow gebombardeerd. Er worden 

folders afgeworpen met de bommenregen: de bevolking moet in opstand komen tegen de Chinese 

gouverneur Zhang Xueliang die troepen verzamelt tegen de Japanse beschermers. 

De Volkenbondsraad slaat nu een resolutie waarin hij Japan sommeert de troepen terug te trekken. Tokio 

moet een wapenstilstand sluiten met de Chinezen. Er moeten vredesonderhandelingen gepleegd worden. 

Japan is echter, als lid van die raad, tegen, al is een meerderheid vóór. Kan nu de resolutie een aanleiding 

zijn voor bondsinterventie? De grote westerse mogendheden, vooral Groot-Brittannië vinden dat hier 

unanimiteit voor vereist is. Londen heeft Washington geraadpleegd en dat vindt dat óók, al is het geen lid 

van de bond. Waar die unanimiteitseis op gegrond is, weet eigenlijk geen mens. Het Volkenbondsstatuut 

stelt haar niet, het vergaderreglement van de raad evenmin. Men streeft altijd naar consensus. Dat komt 

erop neer dat men maar blijft masseren tijdens eindeloze vergaderingen totdat de leden van de raad zich 

zonder stemming bij een bepaalde slotsom of aanbeveling neerleggen. Dat zullen de Japanners nu zeker niet 

doen. Die zullen stemming eisen. Maar dan zijn de rapen gaar. Overgaar. Washington is mordicus tegen alles 

wat oorlog met Japan zou kunnen inleiden. China moet er met Tokio maar uit zien te komen. Het Japanse 

leger zet de opmars door Man(t)sjoerije dus voort. De Japanse afgevaardigde in de raad stelt voor dat de 

bond een onderzoekscommissie naar China stuurt. Tokio werkt graag mee. Het heeft niets te verbergen. Het 

dringt erop aan, dat een Brit de commissie zal leiden: Londen heeft al eerder duidelijk aangegeven dat het 

geen oorlog met Tokio kan gebruiken.  

De Brit, Lord Lytton, staat ook in volkenbondskringen bekend als vredesduif. Hij is ook erg van Japan 

gecharmeerd. De commissie-Lytton gaat scheep. Tokio zet zijn legers tot het uiterste aan. Als Lytton 

arriveert, is alle verzet gebroken en staat heel Man(t)sjoerije onder toezicht van Tokio als een soort 

marionettenstaat. Tokio heeft tegelijkertijd vanuit Sjanghai militaire pressie geopend tegen China. De 

Chinezen slaan vanuit Sjanghai echter geducht van zich af. Tokio moet een wapenstilstand sluiten. Tokio 

presenteert echter het bezette Man(t)sjoerije als een zelfstandige Chinese staat onder leiding van een 
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keizer, de staat Manchoekwo, die ook graag lid wil worden van de Volkenbond. De bevolking heeft 

ingestemd met deze staatsvorm. Een beter geval van nationale zelfbestemming is toch niet wel denkbaar, 

zegt Tokio. De commissie-Lytton denkt daar anders over. Tokio beging agressie. Die nieuwe staat is een 

farce, die dekt alleen maar een militaire volledige annexatie van Man(t)sjoerije af. Die staat kan niet gelden 

als een mogelijk lid van de Volkenbond. Tokio voltooit nu de bezetting geheel. Het trekt zich terug uit de 

Volkenbond op 27 maart 1933. Op 31 mei sluit de Chinese president Chiang Kai-Shek een wapenstilstand 

met Tokio, bekend als het Tangguverdrag. Het is een klap in het gezicht van de Volkenbond. De raad heeft 

overduidelijk macht voor recht laten prevaleren, want tot militair ingrijpen heeft hij niet willen besluiten. 

1.4.10 De consequenties voor Nederlands-Indië en de Haagse buitenlandse politiek 

Het was overduidelijk voor het kabinet-Colijn III dat met de consequenties van dit falende beleid van de 

Volkenbond werd geconfronteerd een streep door de rekening. Letterlijk. Het bleek nu dat Groot-Brittannië 

niet bereid was als Volkenbondslid en lid van diens raad rechtshandhavend op te treden tegen mogelijke 

agressie van Japan in het Verre Oosten. Met die agressie had Den Haag sedert 1922 rekening moeten 

houden, omdat toen duidelijk werd, ter gelegenheid van de Vlootconferentie te Washington in dat jaar, dat 

Japan doende was zich verder te bewapenen tot een geduchte vlootmogendheid met slagschepen en 

vliegkampschepen van de modernste soorten. Op die conferentie kom ik hieronder terug. In 1920 was 

Nederland als koloniale grootmacht lid geworden van de Volkenbond, mede, omdat juist Colijn in dat 

lidmaatschap een mogelijkheid meende te vinden om aanmerkelijk te bezuinigen op de Nederlandse 

oorlogsvloot, in de Europese en Indische wateren.  

Nu de maritieme grootmogendheden alle superdreadnoughts (zie hierboven) in de vaart hadden, was 

evenredige concurrentie daarmee door Nederland volgens Colijn onmogelijk geworden. Dat was, gelet op de 

kost- en vaartprijs van deze logge monsters onbetaalbaar geworden. Dat kon de Nederlandse schatkist niet 

opbrengen. Het argument was onjuist. Dat kon die kist wel degelijk. Maar dan had Colijn het 

belastingssysteem aanmerkelijk moeten wijzigen ten detrimente van de geldhebbende, bijzonder kleine 

bovenlaag, de superelite. Dan had Colijn een sterk progressief systeem van inkomens-, vermogensaanwas en 

successiebelasting in moeten voeren en de bulk van de overheidsinkomsten niet steeds moeten zoeken in 

loonbelasting,  accijnzen en opcenten. De rijkdom van die bovenlaag was overstelpend. Daar waren nog 

altijd de Indische baten geconcentreerd. Die bovenlaag wilde Colijn blijvend ontzien. Zij was het die 

disproportioneel profiteerde van het bezit van de Archipel. De midden- en onderklassen bleven daarvan 

volstrekt verstoken. Als de natie een vloot nodig had om het bezit van de Archipel te borgen, was het 

volkomen redelijk om het profijtbeginsel toe te passen, ook bij de vaststelling van fiscale feiten. De elite had 

die vloot nodig. Zij hoorde haar dus te betalen. Maar Colijn, en met hem helaas het hele confessionele 

volksdeel, wilde daar beslist niet aan. Hij viel daarom, eigenlijk te pas en te onpas, maar terug op de 

Volkenbond. 

De bond zou als veiligheidsorganisatie wel zorgen dat Nederland zou kunnen terugvallen op de maritieme 

grootmachten de USA, Frankrijk en Groot-Brittannië die hun vloten immers in de vaart bleven houden. De 

USA hadden een flink aantal moderne smaldelen toegevoegd aan hun oppervlaktevloot sedert de 

oorlogsverklaring van Wilson aan Duitsland in 1917. Bij de wapenstilstand waren daar nog bestanddelen van 

op stapel liggend. Die waren inmiddels af- en opgewerkt en ten hoeve van de Amerikaanse Stille 

Oceaanvloot naar het Verre Oosten vervaren waar ze al patrouillediensten en oefeningen onderhielden. Ook 

Washington was de latente dreiging die van Tokio uit begon uit te gaan niet ontgaan. Groot-Brittannië had, 

nu de Duitse Hochseeflotte aan haar was uitgeleverd en een groot deel van haar oppervlakteschepen kundig 

tot zinken waren gebracht in de fjorden en  baaien van Scapa Flow door de eigen bemanning, een deel van 

haar zware slagschepen opgelegd. De rest was ze aan het moderniseren. Ze had niet het oogmerk om daar 

op korte termijn moderne vliegdekschepen aan te voegen: bij de Britse admiraliteit bleef men betrekkelijk 

blind voor de betekenis van de luchtmacht bij mariene treffens. De superslagschepen kregen nieuwe en 
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zwaardere pantserdekken, omdat de slag bij Jutland had geleerd, in 1916, wat voor enorme schade 

plongerende granaten konden aanrichten die dóór de dekken konden doordringen in de 

munitieopslagplaatsen onder de waterlijn van de slagschepen. Die barstten dan van binnenuit uiteen. Dat 

zou, in de komende wereldoorlog, inderdaad de ondergang betekenen voor de meeste van deze logge grijze 

schepen.  Het lot van de Hood werd gedeeld door meer schepen van deze bouwklasse. Frankrijk bleef echter 

doorbouwen aan zware slagschepen en bezat in 1930 toch een wat modernere en meer coherente vloot dan 

de Britten. Maar dat dacht daarbij vooral aan de beveiliging van de Middellandse Zee met het oog op de 

vaart door het Suezkanaal op Frans Indo-China. Londen besteedde zijn gelden verder vooral aan de 

ontzagwekkende fortificaties aan de zeezijde rond de havenbekkens en baaien van Singapore. 

Colijn was nu, als minister van Financiën in het kabinet Ruys III, van oordeel dat Nederland op de defensie 

vooral moest bezuinigen. Het kon nu raadzaam zijn de aloude beheerstactiek van de Indische Militaire 

Marine mede af te stemmen op het bestaan van de Volkenbond als veiligheidsorganisatie, die zou zorgen 

dat de maritieme grootmachten uit het westen Nederland in de Indische Archipelwateren te hulp zou komen 

op het moment dat Tokio daar zijn agressie actueel zou ontplooien. Dat het daartoe zou komen op 

middellange termijn was duidelijk voor Colijn.  

Maar dan zou Groot-Brittannië vanuit Singapore en eventueel vanuit Australië meteen te hulp komen met 

smaldelen. Dat had Groot-Brittannië vanaf 1870, nadat het Suezkanaal  voor de commerciële beurtvaart was 

geopend, steeds willen doen. Toen was die vaart buiten iedere voorstelling immens geïntensiveerd en de 

Straat van Malakka en die van Soenda waren voor Londen  militair-strategisch van steeds groter belang 

geworden. Daarop mocht, inmiddels, Den Haag niet alléén vertrouwen. Het moest zelf de Indische 

gouvernementsmarine en de Indische Militaire Marine wel degelijk van nieuw varend materieel voorzien, zij 

het dat het daarbij voorlopig niet zou kunnen komen, vanwege de kosten, van superslagschepen. Dat de 

Indische Marine niet voldoende was geëquipeerd had het Sabang-incident van 1905 wel geleerd, toen de 

Russen tijdens de Russisch/Japanse oorlog hun schepen wilden laten bunkeren in de havenbekkens van die 

plaats en Tokio zulks verbood. Dat was een heftige bedreiging geweest van de Nederlandse soevereiniteit in 

de Indische wateren, want de Britten hadden de eisen van Tokio gesecundeerd. De Nederlandse 

marinevaartuigen hadden, als het tot een marien treffen was gekomen, weinig kunnen uitrichten. De 

Archipel effectief verdedigen tegen Tokio hadden ze nooit kunnen volbrengen. 

Evenwel, dat was de overtuiging van Colijn óók geweest: het zou niet snel weer voorkomen dat Londen en 

Tokio zich eendrachtig tegen Batavia, de Nederlandse hoofdstad waar het koloniale gouvernement zetelde,  

zouden richten. Den Haag zou zijn calculaties steeds mogen baseren op de vooronderstelling dat de Britten, 

kwam puntje bij paaltje, Batavia zouden terzijde staan bij militaire acties op zee. Het Moekden-incident en 

het wedervaren van de commissie-Lytton wezen nu anders uit. De Britten wilden in het Verre Oosten geen 

oorlog riskeren met Tokio of de Britse Imperiale macht moest zelf direct mikpunt zijn van Japanse agressie. 

Colijn had dat moeten weten. Vanaf 1930 was Batavia geconfronteerd met steeds verder gaande 

economische claims door Tokio, vooral op het stuk van de levering van olie, benzine, tolueen en delfstoffen 

waaruit hoog-explosieve stoffen konden worden samengesteld. Batavia had deze eisen wat nonchalant 

afgeslagen, leveranties vertraagd en bestelde contingenten verkleind. Het had nooit gunstige tarieven willen 

hanteren voor dergelijke import of export. Tokio had gemelijk gereageerd.  Daar had Batavia zich nooit veel 

van aangetrokken. Maar nu wel, nadat Tokio zich uit de Volkenbond had teruggetrokken. Den Haag had 

moeten begrijpen: op Groot-Brittannië zullen wij bij de handhaving van ons koloniaal bezit in het Verre 

Oosten nooit meer kunnen vertrouwen. Wij staan daar, als blanke koloniale natie, alléén. Dat besef wies. 

Maar het waarom ervan, drong niet goed door. Het Imperium van Londen was uiteen aan het vallen. Dat zag 

Den Haag wel. 

Het verandert de koloniale politiek van Nederland ingrijpend. Ze wordt defensiever. Ze verstart. Ze wordt 

tiranniek. Ze wordt inlander-vijandig. Den Haag gaat de Indonesische nationalisten zien als mogelijke 
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collaborateurs van Tokio in een komend conflict, als een soort Vijfde Colonne, verkapte hoog- en 

landverraders. De Nederlanders gaan van de Archipel een politiestaat maken, waarin de 

grondrechtsuitoefeningen van de inlanders niet meer gerespecteerd hoeven te worden. Het zal hun positie 

deerlijk ondermijnen. Dat hebben ze tot 1942 niet in de gaten. 

Batavia wist goed dat het eilandenrijk van de Rijzende Zon overbevolkt was en geen bodemschatten van 

grote betekenis had, zeker niet in grote hoeveelheden, zoals de Archipel die steeds vaker bleek te bevatten 

tot blijde ervaring van Den Haag. Batavia had steeds willen terugvallen op de strategische werkhypothese 

dat Singapore ook oorlogshaven zou zijn voor Batavia en zijn koloniale aanspraken tot aan Merauke op 

Nieuw Guinea. Dat bleek nu een misrekening. Een voorlopige, dacht Den Haag. Dat tij zou wel keren.  Als 

Londen de agressie van Tokio maar doorgrondde.  Maar voorlopig zou Nederland zich moeten behelpen.  

Het zou dus op meer maritieme middelen moeten gaan aandringen, en dat in hartje crisistijd. De New-

Yorkse credietcrisis van 1929 was niet beperkt gebleven tot Wall Street, wat iedere financiële expert had 

kunnen voorzien. Het recessie-effect ervan had zich vertraagd meegedeeld aan de moerasdelta aan de 

Noordzee. Het zou zich daar blijven manifesteren tot medio 1938, mede, omdat de begrotingspolitiek van de 

zittende kabinetten tussen 1933-1937 beslist niet als effectief stimulerend op de algemene volkshuishouding 

kon gelden. 

 Dat had directe gevolgen voor de Indische begrotingspolitiek die neerkwam op voortgezet nijpen en 

bezuinigen. Daarbij werd de defensie niet ontzien. Dat dat een agressie vanwege Tokio nader bijbracht werd 

door de gouverneur-generaal De Jonge en later Tjarda van Starkenborgh Stachouwer wel ingezien. Zij gingen 

nu hun prioriteiten anders inrichten op de Indische begroting. Zij gaven meer geld uit voor de weermiddelen 

van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, het roemruchte KNIL. Maar de bestelling van moderne 

oppervlakteschepen moest toch bepaald aan Den Haag worden overgelaten, dat daartoe maar moeizaam 

aanstalten maakte. De opstelling van de Indische Regering ter waarborging van een angstvallige 

neutraliteitspolitiek, vooral in de richting van Tokio, noopte echter tot diepte-investeringen in het KNIL. Ten 

nadele van de begroting voor de directie van onderwijs, meer in het bijzonder het inlands volksonderwijs. 

Maar ook ten nadele van de zorgvoorzieningen vanwege het Binnenlands Bestuur voor de volksgezondheid 

in de Archipel, steeds weer bedreigd door rond flakkerende epidemieën en pandemieën zoals de pest, de 

pokken, de cholera en de tyfus. 

1.4.11 Duitsland verlaat de Volkenbond 

Het lag voor de hand dat rijkskanselier Hitler niet lang zou aarzelen het Volkenbondslidmaatschap, dat 

Duitsland had gekregen in 1926 op verzoek van Stresemann,  weer op te zeggen. Op 1 oktober 1933 was het 

zover. Hitler had er al eerder op gewezen dat de bond onderdeel was van het gehate dictaat van Versailles, 

dat uiteindelijk op niets anders gericht was dan op ultieme vernedering van Duitsland. Hitler zong daarmee 

op een wijs die door heel Duitsland al de twintiger jaren door was aangeheven. Het was niets nieuws. De 

koersveranderingen die Frankrijk had willen inzetten bij het verdrag van Locarno in 1925 deden daaraan 

niets af. Toch waren er in Nederland velen die dachten dat de rijkskanselier zover niet zo durven gaan. Het 

buiten de bond blijven was toch nog iets anders dan het opzeggen van het lidmaatschap, oordeelden vele 

Nederlandse bladen die meenden dat Hitler een tijdelijke verschijning zou zijn in Duitsland: zijn kabinet zou 

spoedig aan innerlijke inconsistentie ten onder gaan. Dat was ook de gedachte die binnen het kabinet-Ruys 

III de overhand bleef houden, óók na de rijksdagbrand, de rijksdagbrand-noodverordening en de 

machtigingswet van maart 1933. Aldus het blad Voor Volkenbond en Vrede en aldus de Wereldkroniek. 

Hitler zette zijn antisemitische politiek steeds openlijker in. Daarvan zou het Duitse volk wel gauw schoon 

genoeg krijgen. Het zou graag weer als natie willen deelnemen aan het ontwapeningsdebat in de bond. Die 

ontwapeningsbesprekingen waren steeds moeizamer verlopen. Aan Duitsland werd steeds aangezegd dat 

het aan herbewapening voorlopig niet hoefde te denken en aan het herinvoeren van de universele 
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dienstplicht al helemaal niet. Omdat deze waarschuwingen niet gericht werden tot Groot- Brittannië en 

Frankrijk, laat staan Japan, hamerde Hitler in zijn openbare gangmakende toespraken er fors op, dat de bond 

met twee maten bleef meten. Alle staten waren gelijk. Maar de ene was toch kennelijk gelijker dan de 

andere. Dat bleef een tere snaar treffen bij het Duitse volk. Hitler kon er daarom makkelijk voor zorgen dat 

de hele ontwapeningsconferentie in 1933 volkomen vast zou gaan lopen, ook al wilde Frankrijk toch wel 

kleine concessies doen. Het wilde zijn grote landleger intact houden op voet van de driejarige dienstplicht en 

het veldleger dienovereenkomstig voorzien van moderne wapenen. Verder bleef het onverdroten gelden 

reserveren voor de ontzagwekkende Maginotlinie oostwaarts, een wonderlijk langgerekt onderaards fort 

aan de grens Duitsland/Frankrijk, lopend van Basel naar de grens met de Belgische Ardennen tot aan 

Charleville-Mezière . De bouw was in 1930 begonnen onder de minister van oorlog Paul Painlevé en werd in 

1938 voltooid door de oorlogsveteraan André Maginot.  

De linie omvatte onder meer tweeëntwintig grote zwaar bepantserde artillerieforten met ieder een 

ondergrondse kazerne, een elektrische centrale en grote gebetonneerde munitiemagazijnen. De forten 

hadden elektrische smalspoortreintjes tot hun beschikking voor troepen- en munitievervoer en de aanvoer 

van voedsel in de verdedigingslinies. De bewapening bestond, per fort, uit de modernste 75mm-kanonnen, 

135mm houwitsers, 81 mm mortieren, antitank-kanonnen en dubbeloopsmachinegeweren ingebouwd in 

elektro-pneumatische hefkoepels met grote zoeklichten en in kazematwerken daarvóór. Het was door de 

positionering van de vuurmonden duidelijk dat het vuur uitgebracht zou moeten worden op Duitsland. Dat 

was dus de toekomstige vijand. Painlevé wilde nu dat deze zware bewapening, die al besteld was en deels al 

werd aangebracht tijdens de ontwapeningsbesprekingen niet zouden worden meegeteld bij de besprekingen 

over de wapenverminderingen binnen Volkenbondsverband. Dat waren overduidelijk volstrekt defensieve 

wapeninrichtingen. Die konden nooit een  agressieoorlog inleiden. En daarvoor was de Volkenbond toch 

ingericht: de bond wenste agressie te verbieden, te breidelen en te voorkomen, dat volgde uit de 

considerans van het Volkenbondshandvest en uit de ontstaansgeschiedenis ervan. In Genève, in het 

Volkenbondsgebouw, werden de Franse experts niet moede erop te wijzen dat het Franse geschut geen 

dracht had waardoor Duits grondgebied beschoten zou kunnen worden. Men kon niet over de grens 

schieten, zeker niet bij hoogwater in de Rijn. Dus mocht dit geschut niet meetellen bij het aan Frankrijk toe 

te rekenen wapenverminderingscontingent. 

Voor Duitsland dus opgelegd pandoer: dit was meten met twee maten. Onaanvaardbaar. Het kostte zijn 

militaire deskundigen geen enkele moeite aan te tonen dat de 344 stukken krombaangeschut, vijfhonderd 

antitankkanonnen en 3000 dubbelloops mitrailleurs met ingenieuze water- en luchtkoeling op de trommels 

in één handomdraai waren los te koppelen van de statische koepelopstellingen en dan konden worden 

ingezet bij een bewegingsoorlog. Datzelfde gold voor de zoeklichten, de 75mm-kanonnen, de 135mm 

houwitsers, de 81mm-mortieren en de kanonnen en draaibare handvuurwapens uit de kazematten uit de 

vóórwerken die de koepels secundaire dekking moesten bieden. Deze bewapeningen moesten bij de 

toerekenbare verminderingsquota ten laste van Frankrijk meegeteld worden. Dat na te laten was weer eens 

typisch de arrogante arithmétique Franҫaise. Daar hadden de Duitsers in Versailles al tot hun deernis in juni 

1919 zo vaak mee mogen rekenen. Dat deden zij niet nóg eens. Painlevé was er niet toe bereid in  dit opzicht 

toe te geven: hij had de aanbestedingen en bestellingen al gedaan en onderweg. En bovendien was deze 

langgerekte fortengordel noodzakelijk, nu de Fransen zoveel lichtingen hadden verloren, dat hun veldleger 

nooit opgewassen zou kunnen zijn, getalsmatig, tegen dat van de Duitsers. Het was een emotioneel geladen 

punt van controverses waaruit de diplomaten de conferentie nooit zouden kunnen verlossen. Dat wist Hitler 

óók. Hij liet het dus steeds agenderen. Het betoog van de Duitsers  werd steeds klemmender. Dat van de 

Fransen dus óók. Op 16 maart 1933 presenteerde de Britse socialistische premier Ramsay MacDonald een 

voorstel, om dit probleem even buiten de haken te plaatsen. Kon men nu niet eerst reële abstracte getallen 

per staat voor de vereiste wapenreductie opgeven, waarbij men grondgebied, totale populatie en lengte van 

geografische grenzen tot ijkpunten nam? Een staat als Zweden, hij noemde maar wat, had enorme lange 
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grenzen. Die eisten een bepaald soort grensbewakingsdefensie. Hij gaf Zweden op. Dat was neutraal. 

Daaraan kon hij dus geen buil vallen.  

Het was van belang de concentratie van de bevolking óók even terzijde te stellen. En ook de samenstelling 

en demografische opbouw van de actuele populatie. Hier speelde een rol, dat Duitsland een veel jeugdiger 

bevolkingsopbouw had dan Frankrijk. Het zou dus bij oorlogsdreiging veel meer recruten in kunnen zetten 

dan Frankrijk, dat trouwens bij de middelbaren en bejaarden schrikbarend veel oorlogsinvaliden telde, véél 

meer dan welke Duitse lichting óók. MacDonald bepleitte een hoge abstractiegraad bij de vergelijkingen, dan 

kon men later méér details gaan toevoegen. Dan zou men een periode van vijf jaar daarbij in aanmerking 

kunnen nemen. Dat was een aanvaardbaar voorstel. Even leek het erop dat Duitsland er helemaal in mee 

ging. Maar in de daarop volgende bijeenkomst stelde Duitsland dat de vergelijkingstabellen dan toch 

behoorden te zijn gestoeld op de volstrekte gelijkberechtiging van Duitsland. De toerekening van de maxima 

moest daaraan beantwoorden. De maxima van de vermindering. Dan moest men dus eerst een 

inventarisatie maken, zuiver getalsmatig,  van de aanwezige of in ontwikkeling zijnde wapenvoorraden. Maar 

dan herleefde het Maginotlinie-probleem weer. Dat ontkende Duitsland ook niet. Maar dat probleem werd 

door Frankrijk veroorzaakt. Dat kon toch niet er mee weg komen dat dat Duitslands schuld was?  Dat was het 

oude thema van de Kriegsschuldfrage, die de andere mogendheden in dit verband juist zo graag wilden 

vermijden. Maar, aldus Duitsland, wellicht zou men de USA eens kunnen inschakelen voor de 

vergelijkingscriteria van de verminderingscontingenten. 

 Daar zat net president Roosevelt. Die was niet door het verleden besmet en die kon fris van de lever criteria 

opgeven. Roosevelt hield nu enige toespraken. Daarin kon hij voor de Duitse visie toch wel begrip 

opbrengen. Dat pikte Parijs weer niet. Goed, aldus Berlijn, maar laten we dan de besprekingen uitstellen tot 

een tweede ontwapeningsconferentie in 1938. Dan kunnen we verder zien. Ja, aldus Parijs, maar bevriest 

Berlijn dan tot die tijd iedere vorm van herbewapening?  Is het bereid af te zien van een opbouw van zijn 

luchtmacht en van invoering van de universele dienstplicht? Nee, aldus Berlijn in een uitvoerige openbare 

reactie: dat is een onaanvaardbare inbreuk op de interne soevereiniteitsrechten van een paritaire staat, 

aldus das Auswärtiges Amt. Daar gaat het nu juist om. Dat doet Parijs toch immers óók niet? Frankrijk, 

horende dat Hitler al aan het herbewapenen was geslagen, stelde nu voor in de raad dat de permanente 

ontwapeningsconferentie een commissie moest afvaardigen om de bewapeningsomvang van alle lidstaten 

te controleren, voordat er  concrete en getalsmatige ontwapeningsvoorstellen aan de raad zouden worden 

gedaan. De commissie zou in Duitsland moeten beginnen. Daarmee stemden Groot-Brittannië, Italië en zelfs 

de Verenigde Staten, als waarnemer bij de raadsvergadering aanwezig, in. Dat was voor Hitler de reden om 

op 14 oktober 1933 telegrafisch het Duitse lidmaatschap van de Volkenbond op te zeggen. De consequenties 

van de opzegging zouden op 1 november voltooid zijn aan Duitse zijde. 

Nederland had in de Volkenbond de positiekeuze van de socialistische premier Ramsay MacDonald 

ondersteund binnen de ontwapeningsconferentie. Dat kon het ook zonder problemen doen: alle andere 

bondsleden wezen, vaak niet zonder verwijt, op de bijna niet inloopbare achterstand die Nederland had 

geboekt ten gevolge van de diepingrijpende bezuinigingen op het nationale defensie-apparaat. Ik wijs er nog 

even op, dat het Colijn was als fractievoorzitter van de Anti-Revolutionaire Partij die tijdens de algemene 

beschouwingen ten aanzien van de rijksbegroting 1922-1923  het voortouw had genomen bij deze 

bezuinigingsvoorstellen. Colijn had geopperd het stelsel van liniën, stellingen en fortificatiën maar helemaal 

op te doeken in Nederland, het grondgebied in Europa, althans, en het veldleger aldaar te reduceren tot een 

politionele stormbrigade. Dat kon nu best lijden, had Colijn gesteld, want Nederland kon in dit verband altijd 

terugvallen op de strategische reserve van het Franse veldleger als het aangevallen zou worden. Dat was dan 

mogelijk in verband van de Volkenbond.  

Alleen in Nederlands Indië was een grotere Militaire Marine constant op stroom te leggen, wegens de 

dreigingen die van Japan konden verwacht worden. Daar zouden dan alle gelden van de defensiebegroting 
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op de koloniale rekening voor gereserveerd worden, want de diepte-investeringen van de Nederlandse 

grootondernemingen aldaar vereisten toch die primaire bescherming wel degelijk tegen buitenlandse 

pogingen de zelfstandigheid van dat koloniaal bezit aan te tasten. Dat had enorm tumult veroorzaakt in de 

tweede kamer en de rabiate socialist Duys had Colijn geïnterrumpeerd met de vraag: “Hoe denkt de heer 

Duymaer  van Twist daarover?”  Dat was een fractiegenoot van Colijn die juist steeds meer gelden had willen 

voteren voor het optuigen van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm met mitrailleurs, zoeklichten, mobiele 

radiograminrichtingen  en pantserwagens --- ter beteugeling overigens van sociaaldemocratische woelingen. 

Duymaer werd constant bereden door de vrees dat de socialisten weer een staatsgreep zouden willen 

plegen. Daarop had Colijn volstaan met het antwoord “Juist zoals ik!”. Dat bleek achteraf in het geheel niet 

het geval te zijn.  

Nolens had daarop gesteld dat hij de houding van Colijn volkomen onbegrijpelijk vond, maar dat hij 

voorlopig niet nader wilde aandringen op verdere uitleg van de protestantse fractievoorzitter, omdat hij de 

zaken niet op de spits wilde drijven. In 1933 echter bleek Colijn nog steeds van gelijk gevoelen, waar het de 

landsdefensie betrof. De Franse ambassadeur te Den Haag had daarbij nog eens benadrukt dat Frankrijk 

verwachtte dat Nederland zijn staatszelfstandigheid op eigen doft zou verdedigen en niet zou terugvallen op 

het Franse veldleger dat al de handen vol zou hebben  de ongedekte grens tussen de Maginotlinie en de 

Kanaalkust te verdedigen tegen mogelijke invallen. Het gaf geen goed gevoel over de toekomstige militaire 

verstandhouding tussen Frankrijk en Nederland. Nederland scheen de Volkenbond slechts te willen bezigen 

voor een soort sacraal egoïsme in militaire weerbaarheidskwesties. Het nam als vanzelfsprekend aan dat het 

Franse opperbevel het zevende Franse leger automatisch noordwaarts zou zenden ter verdediging van 

Nederland, mocht Duitsland door Noord-Brabant België aan willen vallen. Parijs kon dat niet waarderen. 

Inderdaad zouden de Nederlandse legeropstellingen in 1939 na de mobilisatie op deze aanname gebaseerd 

zijn. 

1.4.12 Rusland treedt toe tot de Volkenbond 

Nadat Hitler alle banden met de Volkenbond had doorgesneden voor Duitsland, begon Frankrijk zich in 1934 

sterk te maken voor de toetreding van Sovjet-Rusland tot die bond. Het was overduidelijk dat het dit alleen 

maar deed ter compensatie van de verzwakking van die bond door die opzegging van het Duitse 

lidmaatschap. Frankrijk deed dat omdat het zich nu militair bedreigd wist door een zich herbewapenend 

Duitsland. Het was vreemd, want juist Foch had de nullificatie van het Verdrag van Brest-Litowsk op 11 

november 1918 in de wapenstilstandsovereenkomst met Duitsland er door gedrukt – wetende dat dat niet 

in een militaire afspraak over het strekken van wapenen thuis hoorde – en het was Clemenceau geweest die 

in Parijs de Russen niet bij de vredesbesprekingen had willen toelaten, beseffende dat de Volkenbond 

onderdeel was van de uiteindelijke vredesregeling.  

Dat maakte deze opstelling van Frankrijk in maart 1933 ook voor Moskou hoogst navrant: het was weer 

duidelijk dat Frankrijk doende was de bond te denatureren tot defensie-associatie ten behoeve van 

Frankrijk, zoals het dat in de twintiger jaren steeds had gedaan. De Sovjetminister van Buitenlandse Zaken 

Maxim Litvinov (ook wel: Meir Henoch Mojszewicz Wallach Finkelstein, een Azkenasische jood uit Polen, 

1876-1951)  wenste echter zoveel mogelijk aansluiting bij de westerse mogendheden te zoeken. Hij meende 

dat Hitler op korte termijn zou vervallen tot het aloude oostwaartse expansionisme dat ook het Duitse 

keizerrijk zo had getekend. Hij normaliseerde daarom de betrekkingen met Washington: met Litvinov was 

zelfs te praten over restituties op de toonderbewijzen van deelneming in oude Russische 

spoorwegobligaties. Hij wilde verder in de Volkenbond voortgaan met de ontwapeningsvoorstellen. Litvinov 

zag niets in het weer opstarten van een bewapeningswedloop. Daarom zocht hij ook steun bij Frankrijk en 

Groot-Brittannië. Met de drie grootmachten binnen de Volkenbondsraad moest het toch mogelijk zijn nazi-

Duitsland klein te krijgen zonder weer in een Armageddon te geraken. Dat was niet de invalshoek van de 

secretaris-generaal van de communistische partij van Rusland, zijn baas. Stalin.  Die zag niet veel in de 
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gedachte van collectieve veiligheid via economische sancties. Daarvoor waren de kapitalistische staten nu 

eenmaal niet solidair genoeg. Te competitief. Die gunden elkaar het licht in de ogen niet. 

  Stalin had echter hardgrondig genoeg van het volstrekte militaire isolement waarin Rusland terecht was 

gekomen ten gevolge van de nullificatie van de Vrede van Brest-Litowsk  en de voortgezette buitensluiting 

ten opzichte van het Versailler-systeem, ook al omdat het Sovjetleger ten gevolge van interne zuiveringen op 

grote schaal gedestabiliseerd was en verder, omdat Japan oprukte via Mant(s)joerije naar de Siberische 

grens. Stalin verwachtte daar op korte termijn een heftige confrontatie tussen de Sovjet-

grensbewakingstroepen en de Japanse expeditionaire legers.  Daarom preste hij Litvinov tot een 

defensiealliantie met Frankrijk in 1935. Hij hoopte op Frankrijk te kunnen rekenen, mochten de Japanners in 

Siberië aanvallen. En inderdaad: in 1939 zouden de grensschermutselingen bij de grens met Man(t)sjoerije 

ontaarden in een volledige veldslag waarbij de Sovjets weliswaar wonnen, maar dan toch op voorwaarden 

die leken op de victorie die koning Pyrrhus destijds had weten te scoren.  

Die defensie-alliantie met Parijs was weer niet goed te verenigen met de gedachte dat de Volkenbond de 

wereldvrede exclusief zou bewaren. Frankrijk betoogde echter thans dat een collectieve 

veiligheidsorganisatie als de Volkenbond alleen effectief kon zijn, als de universaliteit ervan gewaarborgd 

was. En daarom moest het immense Rusland, met zijn enorme leger, er lid van zijn. Het was een praatje voor 

de vaak: Frankrijk wilde niet erkennen dat het thans behoefte had aan Rusland als defensie-geassocieerde 

wegens de bindende werking van diens divisies aan de westgrenzen met Polen. Vóór die tijd had  Frankrijk 

zich nooit veel aangetrokken van de exclusieve universaliteit van de Volkenbond: anders had het toch nooit 

met België in 1920 een aparte bilaterale defensie-associatie gesloten en in 1925 niet bewilligd in het 

garantie-traktaat van Locarno, helemaal buiten de bond om? Maar nu, met een schreeuwerige Hitler aan zijn 

oostgrens, was het ineens weer totaal van zienswijze en invalshoek veranderd. Duitsland zou, als in 1914, 

zich tweemaal bedenken vooraleer het zich volledig zou storten op Frankrijk, als het wist dat de Russen 

Parijs te hulp zouden komen, maar thans via de bond. Met maritieme blokkadehulp van Groot-Brittannië. 

Deze keer zou Frankrijk maar een klein gat hebben te verdedigen tussen Kanaalkust en de Maginotlinie. Het 

zou zich ingraven en vervolgens de hulp van de Russische beer kunnen afwachten. 

Opvallend was dat de minister van Buitenlandse Zaken, De Graeff, zich tegen dit Volkenbondslidmaatschap 

uitsprak, en wel in forse termen. Want ook Nederland was niet moede geworden steeds weer te wijzen op 

de noodzakelijke universaliteit van de bond. Colijn had dat ook steeds gedaan, wanneer hij het bondsleger 

voorstelde als de supranationale strategische reserve waarop Nederland bij acute bedreiging mocht 

rekenen. Hier moet men weer veronderstellen dat persoonlijke interventie van koningin Wilhelmina een 

doorslaggevende rol heeft gespeeld. Zij vond de Sovjets Tsaren-moordenaars, die haar neef Nicolaas II 

Romanow, familie van haar voorvader, koning Willem II, op heiligschennende wijze hadden omgebracht in 

Jekaterinenburg. Verder was het koninklijk huis financieel ernstig benadeeld door de nullificatie vanwege de 

Sovjets van de Russische spoorwegobligaties waarin het aanmerkelijk had belegd sedert 1880.  

De Graeff heeft later in een particuliere briefwisseling met zijn goede vriend Ernst Heldring, de directeur-

reder van de Koninklijke Stoomvaartmaatschappij Nederland ook wel bekend dat hij met grote tegenzin in 

de algemene volkenbondsvergadering zich tegen het Sovjet-lidmaatschap had verklaard. Maar het was hem 

opgelegd. Hij had daarom wel gemoeten. Onzin, natuurlijk. Als een minister de politieke 

verantwoordelijkheid niet wil dragen  voor een dergelijke opstelling, moet hij de uitvoering van zulk een 

order weigeren. De tweede kamer riep de minister niet ter verantwoording. Rusland gold als atheïstische, 

goddeloze, staat en de meerderheid binnen de volksvertegenwoordiging beleed een positief-christelijke 

staatkunde te zijn  toegedaan. Maar de openbare tegenstem kwam het neutraliteitsbeleid dat Nederland 

inmiddels officieus alweer aan het ontwikkelen was niet ten goede. Parijs was weinig gecharmeerd van Den 

Haag. Terecht verweet het De Graeff dat hij zijn tegenstem had durven uitbrengen en motiveren omdat hij 

toch wist dat een meerderheid van de Volkenbondsleden vóór de toetreding van de Sovjet-Unie was. Hij had 
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ook kunnen zwijgen, zoals Nederland, altijd tuk op impliciete consensus, placht te doen. Nu had De Graeff 

een goedkoop succesje kunnen scoren ten koste van Parijs. De Sovjets traden in september 1934 toe, maar 

niet voor lang.  

Stalin was uiterst bezorgd voor de ontwikkelingen binnen Finland dat aansluiting zocht bij Duitsland. Finland 

duchtte een hernieuwde annexatiepoging van Rusland. Stalin vond in ieder geval dat Finland veel te dicht bij 

Leningrad lag en wenste grenscorrecties. Stalin was bereid een groot deel van Karelïë aan de Finnen af te 

staan, mits zij de grens dan noordelijker zouden leggen zodat een militaire barrière met Leningrad zou 

ontstaan. Verder zouden de Finnen de Sovjets moeten toestaan op bepaalde eilandjes in de Oostzee 

militaire bases aan te leggen, al vielen deze eilandjes binnen de territoriale wateren van Finland. Stalin was 

genegen economische compensaties aan te bieden en verder extraterritorialiteit te gunnen aan doorgaande 

wegen die hij de Finnen gebruiksmatig wilde garanderen. De Finnen raakten verdeeld. Wat Moskou aanbood 

was op korte termijn voordelig. En Duitsland was ver weg. Veel verwachtten de Finnen niet van Berlijn. Niet 

effectief. De Finnen kenden de gevechtsmethodieken bij extreem lage temperaturen en de Duitsers beslist 

niet. Ze waren nog onderling in overleg over de mogelijke compromissen, toen Stalin besloot dat hij de 

Duitsers in ieder geval vóór wilde zijn. Hij liet op 26 november 1939 rond 16.00u artillerievuur uitbrengen op 

het dorpje Mainil. De Finnen hadden een Russische grenspost beschoten, deelde Moskou mee. Maar de 

Finnen gaven op dat de Sovjets met vuren begonnen waren. In ieder geval waren Sovjets-penetraties op Fins 

grondgebied aantoonbaar. Dat was agressie in de zin van het Volkenbondshandvest. Daarom moesten de 

Sovjets, die niet in wilden gaan op de eisen van de volkenbondsraad onmiddellijk terug te trekken, de bond 

in december 1939 alweer verlaten. Rusland had een non-agressiepact met Finland. Dat verbrak het op 28 

november 1939 en op 30 november erkende het dat Sovjettroepen Finland waren binnengevallen. De raad 

nam dat voor kennisgeving aan. Zeven raadsleden steunden de opzegging. Die werd onmiddellijk per 14 

december van kracht. De raad stelde geen economische sancties voor. Griekenland, Joegoslavië en 

Griekenland onthielden zich binnen de raad van stemming.  Iran en Peru woonden de raadsvergadering niet 

bij. Nederland deed niets van zich horen. Het achtte zulks het meest in overeenstemming met zijn inmiddels 

gefixeerde neutraliteitspositie. Aldus de minister van Buitenlandse Zaken Eelco van Kleffens in de tweede 

kamer. 

1.4.13 Italië verlaat de Volkenbond 

Italië had in 1919 aanmerkelijke territoriale claims ingediend bij de mogendheden tijdens de 

voorbesprekingen in Parijs voor de definitieve vredesregering met Duitsland. Het had nog heel wat 

binnengesleept. Maar niet genoeg. Het zon nu op koloniale compensaties in Afrika. Het wees op de 

aanmerkelijke koloniale re-consolidaties van Groot-Brittannië en Frankrijk in Azië, Afrika en het Stille 

Zuidzeegebied. Het wilde nu ook eens zijn deel van die pret. Mussolini vond dat het Italiaanse koloniale rijk 

verhoudingsgewijs te weinig voorstelde. In de dertiger jaren meende Mussolini dat Ethiopië nog het 

makkelijkst te bezetten was. Hij zou dan de koloniale grootmachten niet in de weg zitten. Die hadden nooit 

belangstelling gehad in dat gebied. Mussolini wist eigenlijk zelf ook niet goed wat hij er mee aan moest. 

Maar het ging om nationaal prestige. Italië hád in 1896 al een keer getracht dat gebied te bezetten. Dat was 

mislukt. Italië had een nederlaag geleden bij Adwa aan de Eritrees-Ethiopische grens.  Italië was toen totaal 

vernederd. Want veel Ethiopische soldaten vochten nog met lansen, terwijl de Italianen vuurwapens hadden 

van het modernste type. Nog nooit had een Afrikaans volk een Europese koloniserende macht overwonnen. 

De strategische fouten en tactische blunders van de Italianen waren talloos. Die werden breed uitgemeten in 

de kranten. 

In december 1934 was er weer eens een grensconflict tussen Ethiopische grensbewakingstroepen en die uit 

het Italiaans-Somalische protectoraatsgebied, bij de Walwal-oase in de Ogaden-woestijjn. Mussolini besloot 

dat hier zijn kans was. Het was een onaanzienlijk geschil. Maar het kon makkelijk opgeblazen worden tot een 

gewapend conflict. Dat deed Mussolini dus. Ethiopië vocht bekwaam terug, tot teleurstelling van Mussolini. 
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Hij moest meer troepen inzetten. De keizer van Ethiopië, Haile Selassie,  maakte inmiddels de zaak 

aanhangig bij de Volkenbondsraad. Die besloot dat dit een daad van agressie was. En veroordeelde Italië, 

terwijl het de andere leden van de bond verplichtte tot economische sancties tegen Italië. Het leek er even 

op dat de bondsleden nu waarachtig hun plicht zouden doen. Het kwam er weer niet van. De Britse minister 

van Buitenlandse Zaken, Samuel Hoare hield wel een filippica tegen Italië maar polste ondertussen in het 

geheim zijn collega van Frankrijk, Laval, of ze tezamen eigenlijk niet Italië de reeds veroverde Ethiopische 

gebieden stomweg zonder nadere voorwaarden zouden gunnen. Dat is het beruchte Hoare-Laval-pact, 

volledig in het geheim uitonderhandeld. Ethiopië zou een rompstaat worden dat economisch nauwelijks 

zelfstandig zou kunnen blijven. Italië ging echter niet akkoord met de concessies uit hoofde van het Hoare-

Laval-pact. Mussolini wilde méér. Hij zette de aanvallen dus door. 

De opmars op Addis Abeba werd hervat. De Italianen zetten ongeoorloofde strijdmethoden in, zoals 

zenuwgassen, dumdumkogels en bombardementen van verpleeg- en verbandposten, ook die ten behoeve 

van de burgerbevolking. Vaststaat dat Mussolini per telegram daartoe opdracht gaf. Op 2 mei 1936 vluchtte 

Haile Selassie met het goud van de Ethiopische centrale bank naar Londen. Op 5 mei werd Addis Abeba 

ingenomen. Op 7 mei annexeerde Italië geheel Ethiopië. De koning van Italië, Victor Emanuel III, werd keizer 

van Ethiopië. Nederland erkende hem al gauw de facto als zodanig, als feitelijke gegevenheid. Als vaststelling 

van het feit dat de koning van Italië die titel voerde. In de tweede kamer kwam het weer eens tot zeer 

uitvoerige sofisterijen tussen hen die beweerden dat de erkenning van een feit nog niet de juridische 

acceptatie ervan impliceerde en hen, die erop wezen dat hier macht gewoon werd verkozen boven 

normatief recht.  Een wederom vrij nominalistische uitvoerige discussie die nogal huichelachtig was wat alle 

deelnemers betreft. Want ook diegenen die tegen de erkenning van het feit waren, dat Victor zich tegen alle 

recht nu keizer noemde, waren toch van mening dat een erkenning rechtens nooit lang op zich zou kunnen 

laten wachten. En ook dat Nederland dat wel zou moeten doen wegens de handelseconomische 

betrekkingen met Italië. Maar toen de Nederlandse ambassadeur geen accreditatie kon krijgen bij het 

Italiaanse hof of zijn geloofsbrieven moesten bij de aanbieding de gastheer, Victor Emannuel III,  ook 

betitelen als Keizer van Ethiopië, koos Den Haag eieren voor zijn geld. Ik kom op deze beschamende periode 

in Nederlands buitenlandse politiek straks uitvoerig terug. Want Nederland liet Ethiopië en zijn keizer 

Selassie stomweg en eenvoudig barsten. Over de hele linie. 

Haile Selassie kwam op 30 juni 1936 spreken op een bijzondere zitting van de Volkenbond. Hij kloeg Italië in 

een dramatische reden wederom aan wegens agressie. De bond erkende die agressie. Maar trok na twee 

weken toch alle sancties tegen Italië in. Niettemin was het Quirinaal beledigd: Italië verliet op 1 juli 

daaraanvolgend de bond. De machteloosheid van de organisatie stond nu wel als een paal boven water. Als 

het er op aan kwam, bleek geen lid loyaal aan haar doelstellingen. Ook Nederland niet. Maar dat was al 

begonnen toen de bond in februari 1933 al niet bereid was integraal de staf te breken over de usurpaties die 

Hitler binnenslands ten laste van Duitse minderheden voltrok. Geheel in strijd met de principes van de 

grondwet van Weimar. Allemaal op grond van een niet-bestaand non-interventiebeginsel.  Zie hierboven. 

1.5 Teloorgang van de Volkenbond 

Het baart daarom verwondering dat doorgaans de ondergang van de Bond steeds weer wordt gefixeerd in 

1936. Dat jaar wordt gekozen, omdat de Bond apert onmachtig was economische sancties door te zetten 

tegen Japan en Italië, die overduidelijk agressie-oorlogen voerden tegen China onderscheidenlijk Ethiopië, 

die als Volkenbondsleden de solidariteit van de Bondsleden hadden ingeroepen. De Volkenbondsraad had 

tot economische sancties opgeroepen. Die werden door de Bondsleden Frankrijk en Groot-Brittannië 

schaamteloos gefrustreerd, zelfs via geheime bilaterale overeenkomsten. Er was dus van het onderdeel van 

Wilsons Veertien Punten, waarin geheime diplomatie werd verboden, weinig terecht gekomen, want al 
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eerder hadden deze staten dat soort geheime arrangementen gemaakt met het oogmerk de Volkenbond het 

werk onmogelijk te maken.  Te beginnen met het Verdrag van Locarno in 1925. 

Die doodsteek van het exclusieve universalisme van de bond, zoals Woodrow Wilson dat oorspronkelijk had 

bedoeld en geschetst,  was al in Locarno toegebracht. Er waren windsels aangebracht waaronder de patiënt 

deerlijk en langzaam verbloedde. In september 1939 werden de pleisters die het verband bijeenhielden 

weggerukt, bij Hitlers inval in Polen, en bleek de lijkverstijving al lang ingetreden. Nederland had dat in 1936 

al vermoed. Het viel toen terug op zijn oorspronkelijke negentiende-eeuwse neutraliteitspolitiek, al trachtte 

het ook dat lang te verhullen, door bij het ziekbed van de omzwachtelde ongelukkige nog steeds bloemen, 

fruit en chocolade aan te laten bieden. Sir Eric Drummond, de eerste en enige echte secretaris-generaal van 

de Bond, bleek er wel raad mee te weten ten behoeve van talloze vrienden, moeien en magen. Wie hem in 

1946 hooggehoed, kaarsrecht, fris en monter ziet uitstappen uit zijn fraai glanzende dienstauto, om de baton 

samen met zijn opvolgers over te dragen aan zijn collega secretaris-generaal van de Verenigde Naties, zal 

daar niet aan twijfelen. De Bond bestaat dan ook nog steeds. Die geesten die het volkerenrecht oproept, 

raakt ze ook nooit meer kwijt. 

1.6 De borging van het Saarplebiciet  

1.6.1 De Saar als mandaatgebied van de Volkenbond 

Het Verdrag van Versailles van 1919 had het stroomgebied van de Saar tijdelijk onder Volkenbondsmandaat 

geplaatst. Dat gebied omvat de Pruisische Rijnprovincie en de Beierse Pfalz, alles bijeen een aanmerkelijk 

territoir. Het gebied was van aanzienlijk militair-strategisch en economisch belang. Het had een rijk 

steenkolenbekken, met goed brandbare, eenvoudig te winnen ertsen. België en Frankrijk hadden 

tandenknarsend moeten aanzien hoe de Duitsers, al terugtrekkend, hun mijnen volledig onbruikbaar 

maakten voor jaren. De haat die dit veroorzaakte, was mede te wijten aan het feit, dat geen militair-

strategisch belang de Duitsers tot deze verwoesting noopte. Een mijn is geen hinderlijk obstakel dat te 

bezigen is tot vertragingsdekking op terugtocht. En dat blijft zo, of de mijn nu wel of niet onder water is 

gezet.  

Daarom zou de Volkenbond dit begerenswaardig gebied besturen met economische privileges ten behoeve 

van de aangrenzende geallieerden, die toch al zoveel hadden geleden onder de zinloze verschroeide aarde-

tactiek van de Duitsers. Bovendien was het stroomgebied ook eeuwenlang via de rivierbeddingen een 

doorgangsgebied geweest naar de bredere bebedding van de Maas die juist daar links lopende 

grintafzettingen  ontwikkelt. We zagen al bij de bespreking van de positie van de prins-bisschop van Luik bij 

het Verdrag van Marsena in 870, dat daarom de Maas ten eeuwigen dage geneutraliseerd werd. Wie de 

Maas beheerste, beheerste het noorden, dat hadden de Teutoonse scharen in augustus 1914 goed geweten. 

Daarom moest de Volkenbond deze stroomdoorgang voor vijftien jaar besturen. Gelet op de idee van de 

zelfbestemming der volkeren, waar Wilson zo gek mee was, zou dan een volksplebisciet bepalen of “De 

Saar” (zo duidde men het volledige stroomgebied aan) terug zou keren naar Duitsland of niet. Het zou 

gedurende deze interim-periode de territoriale soevereiniteit behouden, maar niet uitoefenen.  

De Saarlanders mochten in de tussentijd niet deelnemen aan de Duitse verkiezingen. Wat daarmee bedoeld 

werd, was niet duidelijk. Omvatte het ook de politieke partijvorming ten behoeve van de verkiezingen? En 

ook het passieve kiesrecht, het recht om verkozen te worden en zich (dus) verkiesbaar te stellen? De Duitse 

wetten ná de wapenstilstand in werking getreden, zouden in “De Saar” niet gelden. Er zou  recht gedaan 

worden door de oude gerechten, maar men zou in een soort cassatieberoep kunnen bij een nieuw Opperste 

Gerechtshof, dat in dit verband nieuw internationaal overgangsrecht zou uitoefenen. In dat nieuwe hoge hof 

zat de Nederlander C.A.J. Hartzfeld. Hij was kantonrechter geweest in Amsterdam en gold als specialist in het 

Nederlands familie- en erfrecht. Hij was dus bij uitstek gekwalificeerd voor een functie, waarin men vooral 
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volkerenrechtelijk intertemporeel recht zou moeten toepassen. Frankrijk zou de eigendomsrechten over de 

mijnen mogen uitoefenen. Enfin, het was een ingewikkelde regeling, waaraan duidelijk te merken was dat 

Wilson, Clemenceau en Lloyd George ze in elkaar geflanst hadden terwijl de kaarten op de grond lagen op de 

Perzische tapijten van hun oververhitte kamer naast de Salle d’Horloge, terwijl hun secretaris Nicolson met 

potlood, gum en passer gehurkt rondom hen heen sprong om de grenzen, rivierbeddingen, passen en 

doorgangspaden, steden en spoorlijnen in te tekenen, want alleen Clemenceau had eerder van de Saar 

gehoord. 

1.6.2 De politieke spanningen binnen De Saar 

Al was “De Saar” tijdelijk gedeterritorialiseerd, ze was  daarmee beslist niet gedepolitiseerd. Integendeel, de 

tegenstelling tussen “Links” (de socialisten en communisten) en “Rechts” (de conservatieven in het Deutsche 

Front en de nationaalsocialisten) was overal duidelijk voelbaar. Straatrellen en mishandelingen waren aan de 

orde van de dag, ook nadat Hitler in februari 1933 de macht had weten te grijpen in Duitsland zelf. De Raad 

van de Volkenbond besloot in mei 1934 dat, wat er ook verder gebeuren zou, de Volksstemming zou 

plaatsvinden op 13 januari 1935. Het was ook duidelijk dat de stemming niet bepaald rustig zou verlopen.  

“De Saar” was een kokende pot geworden van politieke ressentimenten. De Bond zou daarom een 

troepenmacht moeten sturen om de orde te handhaven bij de stemming en ook toe te zien op de 

reglementaire afhandeling van de stembiljetten. De toestand was in herfst en winter 1934 uiterst precair. 

Wie wilde nu zo’n macht ter beschikking stellen? Het was een onaangenaam karwei. Want wat er ook uit 

mocht komen, Hitler zou voor deze interventie niet dankbaar zijn. Kreeg hij “De Saar” terug, dan kreeg hij, 

volgens hem, iets waar hij al lang recht op had gehad, en kreeg hij dat vuistpand niet terug, dan brak de hel 

helemáál los. Dat zag ieder Bondslid in. Daarom meldde Nederland zich vrijwillig en gaarne aan. 

1.6.3 Een Nederlandse mariniersbrigade als subsidiair Volkenbondsorgaan 

De situatie was, vanuit volkerenrechtelijk oogpunt, bijzonder gecompliceerd toen het Nederlandse 

Mariniersdetachement zich marsvaardig maakte, om, in opdracht van de Volkenbond, de integriteit van het 

Saarplebiciet te gaan bewaken. Op 1 november 1933 had Hitler de Volkenbond officieel verlaten. Dat was 

aangezegd aan het Volkenbondssecretariaat. Maar het Volkenbondsstatuut kende een gefaseerd en 

gecompliceerd EXIT-artikel, waardoor het voornemen, hoezeer geldig kenbaar gemaakt, nog verder 

uitgevoerd moest worden. Net als bij BREXIT is de openbaring van dat voornemen één ding, maar de 

uitvoering ervan is toch weer iets heel anders.  

Vergelijk het met het besluit tot opblazen van een brugsegment, zoals de Nederlanders dat op 11 mei 1940 

trachtten te doen met de Moerdijkbruggen aan de Brabantse kant, toen daar een detachement Duitse 

parachutisten was neergedaald. De telex gaf het bevel “vernietigen”. Niets lijkt simpeler bij 

oeververbindingen. De Lichte Divisie van het Veldleger moest er niettemin nog over heen, over die 

Moerdijkbruggen,  en bovendien liepen er talloze telefoon- en telegraafkabels, maar ook nutsverbindingen 

onder de brugdekken door. De eerste detonering van de lading beschadigde de verbindingen met het 

Algemeen Hoofdkwartier te Den Haag, zodat voorlopig de achterblijvende kolonel die de Peeldivisie moest 

commanderen, geen communicatie met Den Haag meer had. Hij moest contact maken met de Franse 

hulptroepen, maar waar die zaten, wat ze kwamen doen en wanneer, dat hoorde Den Haag hem te melden.  

De parachutisten namen de spoorbrug en arriveerden ongehinderd op het eiland van Dordrecht. Zoiets doet 

zich te zijner tijd ook voor bij de voltooiing der BREXIT. Dat is altijd zo bij de opzegging van institutionele 

verdragen. 

Op het moment dat het Saarplebiciet moest worden gehouden waren de EXIT-voorwaarden nog niet vervuld 

door Duitsland. Maar toch wenste de Bond, hoezeer de toestand voor “De Saar” op dat moment nog 

onduidelijk was, dat Duitsland voor het gebied waarover het altijd de territoriale soevereiniteit had 
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behouden nu toegang voor vreemde troepen  die als Volkenbondsmandataris moesten optreden binnen het 

land dat opgehouden Volkenbondslid te zijn. Hitler had een “harde” EXIT aangezegd. Wat was nu de status 

van het Nederlandse detachement? De Duitsers beschouwden het als onderdeel van “bezettingstroepen”. 

Dat maakte Berlijn aanstonds duidelijk. De reden was, dat het detachement was geplaatst onder het bevel 

van de commandant van het Britse Volkenbondscontingent, generaal-majoor Brind. Dat contingent was 

belast met het handhaven van de openbare orde rond de mijninstallaties, waar de Franse staat nog eigenaar 

van was. Frankrijk stond op het standpunt dat het nog burgerrechtelijke vorderingen had tot 

kolenleveranties door de Saar-ondernemingen en dat Hitlers opzegging van het lidmaatschap aan die 

burgerlijke verbintenissen uit overeenkomst uiteraard geen einde had kunnen maken. Die verbintenissen 

steunden niet zozeer op de Volkenbond, maar op de herstelbepalingen uit het Verdrag van Versailles. De 

Britten borgden de Fransen als verdragspartners hier de nakoming van dat vredesverdrag. Dat stond los van 

Hitlers visie op de Volkenbond. Het vredesverdrag had Duitsland niet eens willen toelaten tot de Bond. 

Daarom was Hitlers uittreding in dit opzicht betekenisloos. De Britten waren dus rechtsgeldig aanwezig, 

immers op deze verdragsbasis, en de Nederlanders hadden geaccepteerd dat hun Mariniersdetachement 

ondergeschikt was aan Brind. Het totale Nederlandse en Britse contingent stond onder de Raadscommissie 

van de Volkenbond, die het mandaat uitoefende dat de Bond had gekregen op het moment dat de 

verdragsregeling in werking trad.  

1.6.4 De positie van de commandant van de Mariniers in verhouding tot de Nederlandse minister 
van Oorlog 

Tegelijkertijd had de commandant der Mariniers, De Bruijne, van de Nederlandse Minister van Defensie, 

Deckers, instructie gekregen dat hij onder de orders van Defensie stond. En daarin stond dat het 

detachement geen bezettingsmacht was, maar een neutrale troepenafdeling die onder de Volkenbond 

ressorteerde, ter uitvoering van haar mandaat. Wiens orders moest De Bruijne nu uitvoeren, ingeval dat hij 

in overeenstemming met Den Haag ordemaatregelen wilde nemen die niet overeenkwamen met de 

inzichten van de lokale autoriteiten – bedenk dat het Duitse recht van vóór de wapenstilstand was blijven 

gelden – of met die van Brind? Geen regeling gaf een uitkomst voor dit jurisdictieconflict. Het bleef ook al die 

tijd ongeregeld.  

Dat is weer een typerende overeenkomst met het imperfecte mandaat dat Overste Karremans en zijn 

DUTCHBAT had in de VN-enclave in Srebrenica in 1995: hij viel onder Den Haag, onder Headquarters van de 

Verenigde Naties in New York en onder het commando van de Franse generaal Janvier die zich vóór alles 

richtte op de instructies uit Parijs. In een situatie waarin alle andere VN-lidstaten die ter plaatse 

detachementen hadden gestationeerd gehad – de Engelsen en Canadezen -- feestelijk dankten voor 

voortzetting van hun gebrekkig mandaat. Mede omdat de bevelslijnen ondoorzichtig en verwarrend waren 

terwijl de bevolking ter plaatse steeds weerbarstiger werd. Maar bij De Bruijne ging het, wonder boven 

wonder, goed en bij Karremans uiteindelijk niet. In beide gevallen had Den Haag te gretig aangeboden in 

casu militaire bijstand te willen bieden, juist zoals bij de missie-Thomson in 1913. Zie hierboven. Het 

leervermogen van Den Haag schijnt dus ook nog steeds gebrekkig. 

De volksvertegenwoordiging keurde de inzet van het Mariniersdetachement in een oppervlakkige discussie 

goed. Alleen de Anti-Revolutionaire Briët keurde de Saarforce af. Hier had een machteloze staat toch weer 

“grootmachtje” willen spelen in het conflict tussen grootmachten. Dat was dwaas. En verder was er wat 

gebrom van NSB-zijde. Het detachement reisde af als Saarforce. Op het moment dat de straatgevechten 

tussen Einheitsfront en Deutsche Front op hun hoogst waren. Alleen het Christelijk Historisch kamerlid D.J. 

de Geer duidde de missie als een onverkort positief gebeuren en citeerde de Bijbeltekst “… en de duif kwam 

tot hem [Noach] tegen den avond, en zie, een afgebroken olijftak was in haar bek”. Een gevleugelde tekst, 

letterlijk, die hem tot in zijn nadagen zou worden nagedragen, als onvervalste pacifist in oorlogstijd, want 

van veel agressieve daadkracht kon men deze man, die kort nadien als oorlogspremier zou moeten 
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optreden, bezwaarlijk betichten. Hem werd na de oorlog het begaan van de misdrijven “hulpverlening aan 

de vijand”, hoog- en landverraad verweten. De Geer werd vervolgd en veroordeeld. In een weinig onpartijdig 

of neutraal proces. 

1.6.5 De taak, samenstelling en organisatie van de Saarforce 

De Saarforce bestond uit 250 man. Onder hen 217 mariniers en 33 burgerlijke beambten. Ze moesten zich 

zien als aanvullingstroepen op de lokale politiemachten. Maar ze bleven gelden als militaire strijdmacht en 

dus niet als hulppolitie. De Bruijne moest dat verder maar uitzoeken. Duitsland stond hun transit toe over 

het Duitse spoorwegnet. In “De Saar” werden de mannen verwelkomd met een zee van hakenkruisvlaggen. 

Zij moesten zich afstandelijk opstellen jegens de bevolking. Deze, op haar beurt, had van Berlijn opdracht 

gekregen de Nederlanders te negeren. Op de stembureaus moest ze zwijgend de stembiljetten in ontvangst 

nemen, geen Duitse groet brengen (hoewel het nalaten daarvan elders strafbaar was) en de biljetten 

gevouwen in de bussen stoppen. “Nicht grüssen! Maul halten! Schweigend stimmen! Schweigend gehen!”  

Dat was het parool dat de overheid had doen ophangen bij de stemlokalen. 

Frankrijk had zich illusies gemaakt. Het had gedacht dat de Saarlanders toch bij Frankrijk zouden willen 

horen. Het had daarvoor intensieve campagne gevoerd. Daarmee had het uiteraard aan de spanningen 

bijgedragen. De Bond had gehoopt dat de Saarlanders wellicht de status quo hadden willen handhaven. 

Beiden werden diep teleurgesteld. De overweldigende meerderheid koos voor aansluiting bij Duitsland. Het 

Volkenbondsideaal had niettemin gezegevierd, onder redelijk bizarre omstandigheden, maar wellicht 

konden Frankrijk en Duitsland nu een nieuwe start maken bij het hervatten van de 

ontwapeningsverplichtingen op basis van het Verdrag van Versailles? Dat was de hoop van Frankrijks 

minister-president. Laval hoopte nog altijd op verzoening met de erfvijand. Twee maanden later zei 

Duitsland het desbetreffende deel van het Verdrag van Versailles op. Het kwam zijn EXIT-verplichtingen 

voortvloeiend uit het Volkenbondsstatuut nooit na. 

Nederland bracht de Volkenbond 14.700 gulden in rekening voor de kosten van de troepenzending. Het ging 

vooral om slijtage aan kleding en wapens. Het Volkenbondsecretariaat protesteerde. Het had al een 

voorschot van 33.000 gulden gezonden. Natuurlijk kwam er een subcommissie. Uiteindelijk nam Nederland 

met een vergoeding van 4.000 gulden genoegen. Maar pijnlijk was de indruk in Genève, waar de Bond 

zetelde, wel. Veel goodwill had Nederland uiteindelijk nergens gewonnen. Dat gebeurt het wel vaker. 

1.7 De remilitarisering van het Rijnland 

1.7.1 Het oprukken van de Duitse bataljons in maart 1936 

Op 7 maart 1936 staken enkele bataljons van het Duitse veldleger de Hohenzollern-brug bij Keulen over. Dat 

was in strijd met het Verdrag van Versailles en ook met dat van Locarno. Uiteindelijk trokken ongeveer 

22.000 man dat Rijnland binnen. Zij legerden dus vlak bij de Nederlandse grens. Hitler betoogde in de 

Rijksdag dat de Fransen en de Russen éérst het verdrag van Locarno hadden geschonden. En omdat hij dat 

Verdrag zag als een uitvoeringsovereenkomst van het Verdrag van Versailles, was daarmee ook indirect dat 

vredesverdrag geschonden. Hitlers redenering was, dat in het Verdrag van Locarno opzettelijk de Russische 

grenzen niet waren genoemd. De westelijke grenzen van Duitsland had Stresemann, vertegenwoordiger van 

Duitsland wel willen garanderen, de oostelijke beslist niet. Dat had Stresemann niet onder stoelen of banken 

gestoken te Locarno, dat is een feit. Bij de Vrede van Brest-Litowsk in 1917, zo betoogde Stresemann,  had 

Rusland enorme gebieden aan Duitsland onherroepelijk afgestaan. Rusland kon de oorlog niet langer 

voortzetten tegen keizerlijk Duitsland, mede omdat de totale revolutie die in Sint Petersburg was 

uitgebroken zich over heel Rusland verspreid had en een burgeroorlog had teweeggebracht. Trotski, de 

vertegenwoordiger van Sovjet-Rusland had geaccepteerd dat Rusland afstand deed van een gebied even 

groot als Turkije, Oostenrijk en Hongarije. Dat betekende destijds 56 miljoen inwoners of 32 % van de 
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bevolking, een derde deel van het Russische spoorwegnet, 73 % van de totale kolenproductie en meer dan 

vijfduizend fabrieken en industriële installaties. De Russen waren geen partij bij het Verdrag van Versailles 

geweest. Daarom was de nietigverklaring van dat Verdrag van Brest-Litowsk in ieder geval een slag in het 

water geweest. Stresemann behield zich daarom bij het Verdrag van Locarno alle rechten voor in dit opzicht. 

1.7.2 Hitlers rechtvaardiging van deze remilitarisering 

Wat hadden de Fransen echter gedaan  in 1934? Zij hadden een militair bijstandsverdrag gesloten met 

Moskou. Het verdrag was op 26 februari 1934 door de Franse Kamer van Afgevaardigden geratificeerd. Dat 

kon niet anders inhouden, dan dat Frankrijk de westelijke grenzen die Rusland had met Duitsland alsnog 

respecteerde en dus aan Rusland garandeerde. Maar de “Geest van Locarno” had nu juist geïndiceerd, in 

1926, dat Duitslands handen in dit opzicht niet gebonden zouden worden door één van de voormalige 

westelijke geallieerden. En daarop was Frankrijk nu, unilateraal in de relatie tot Duitsland, ineens 

teruggekomen. Vervolgens had Frankrijk, bij monde van zijn regeringsleider Barthou, aan de Volkenbond 

voorgesteld om Rusland uit te nodigen tot de Volkenbond. Dat had Rusland maar al te graag gedaan.  

Daarmee was de Bond een volkomen militaire alliantie tegen Duitsland geworden, een verlangen, dat 

Barthou al jaren koesterde. Rusland, Polen, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije waren nu 

als bondsleden verplicht automatisch tegen Duitsland op te treden als de Raad dat gebood. En Frankrijk 

domineerde die Raad. Ook dat was zonneklaar. Het was verder duidelijk dat Frankrijk, door een apart militair 

alliantieverdrag te sluiten met een niet-lid van de Volkenbond, de essentie van de Bond als collectieve 

veiligheidsorganisatie volslagen miskend had. Dat was niet te verwonderen: dat had Frankrijk vanaf het 

ontstaan van de Bond al gedaan sedert 1920. Toen had het met België buiten de Bond om een wederzijds 

militair bijstandsverdrag gesloten. Daarna had het dat nóg enige malen gedaan  met Polen, Tsjecho-

Slowakije,  en Servië.  

1.7.3 Nieuwe grensgaranties door nazi-Duitsland 

Dat stond allemaal antithetisch op de strekking van de Volkenbond. Een institutionele collectieve militaire 

veiligheidsorganisatie. Frankrijk handelde steeds, alsof de Bond die strekking niet had. Omdat de Bond geen 

andere strekking had en ook niet kon hebben, beschouwde Frankrijk het Volkenbondsstatuut en het Verdrag 

van Locarno kennelijk als onverbindend. En was dát zo, dan kon Duitsland hetzelfde doen, temeer, omdat 

het toch al geen Volkenbondslid meer was. De bezetting van het Rijnland was daarvan de logische volgende 

stap. Hitler was echter bereid mee te denken over een herijking van de Bond. Dan zou, kwam Frankrijk maar 

terug van zijn dwalingen van de rechte weg, Duitsland zelfs graag weer terugkomen naar de Bond. Hitler 

verlangde niets anders. Zolang echter Frankrijk zijn vergissingen niet erkende, was Hitler tot een 

onverplichte toegeving bereid. Hij zag in dat de herbezetting van het Rijnland nodeloze onrust veroorzaakte 

bij de staten die aan Duitsland westelijke grens gesitueerd waren. Hij, Hitler, was alweer bereid deze grens te 

garanderen aan deze mogendheden, terwijl hij Groot-Brittannië en Italië verzocht mede-garant te zijn. Hij 

kon niet edelmoediger zijn. 

1.8 Gaat u maar rustig slapen 

In dit bestek gaat het erom, te bekijken wat Nederlands reactie was op deze oprukking van het Duitse leger 

naar de Nederlandse grenzen. Want dát was onmiskenbaar, wat deze remilitarisering betekende: Nederland 

had dat leger nu als naaste buur. Duitsland was het aan het uitbreiden en had mede daartoe de universele 

persoonlijke dienstplicht hersteld.  Het Verdrag van Versailles had het troepencontingent voor het Duitse 

leger gesteld op  maximaal honderdduizend. Dat maximum was al in ruime mate overschreden in 1935, toen 

Nederlands als Volkenbondslid had medegewerkt aan de teruggave van het zo strategische stroomgebied 

van de Saar aan Duitsland. Hitler had in dat gebied meteen een troepenmacht neergelegd. Dat was, het was 
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ontwijfelbaar, een schending van het Verdrag van Versailles. Maar daarbij was Nederland geen partij. Bij de 

Volkenbond wel.  

In 1935 had Generaal Reynders, zoals we zagen, in een gespecificeerd omvangrijk rapport vastgesteld dat 

Duitsland in een eerstvolgende oorlog Nederlands grondgebied niet ongeschonden zou laten. Men zou 

kunnen beweren, dat Duitsland zich van het Volkenbondsverdrag verder niets hoefde aan te trekken, 

enerzijds, omdat het geen lid meer was van de Bond en anderzijds omdat Frankrijk zich eigenlijk, zoals we 

aantoonden, ook nooit een barst had aangetrokken van dat Bondsverdrag. Het beriep zich er alleen maar op 

als dat nationaal uitkwam. Maar Nederland was een trouw en oprecht Bondslid geweest. Er ontstond door 

de remilitarisering wel degelijk een nieuwe, acutere, dreiging dan voorheen voor Nederland, een dreiging 

waartegen het Volkenbondsbijstand zou kunnen claimen. Nederland had nooit militaire bijstandsverdragen 

willen goedkeuren buiten de Bond om, zoals Frankrijk. Hitler had erkend dat hij iets deed, wat strijdig was 

met het Verdrag van Locarno, maar ook daar was Nederland geen verdragspartij bij. Het kon daarom niet de 

garanties uit dat verdrag inroepen, maar Frankrijk en Groot-Brittannië zouden dat wel kunnen. Zelfs als zij 

dat niet deden, dan zou Nederland zich toch tot de Volkenbondsraad kunnen wenden. Het zou kunnen 

vragen of de Raad in deze remilitarisering een voorbereiding van een aanval of een voorbereiding tot een 

bedreiging met een aanval zag. Zou de Raad daarop toestemmend antwoorden, dan mocht Nederland 

sancties --  van welke aard ook – verwachten. Bedenk dat in deze tijd Duitsland economisch allerminst 

stabiel was en zeker niet autarkisch, op geen enkel gebied, ook al beweerde Göring bij hoog en bij laag het 

tegendeel. 

Nederland deed dat niet. Het vroeg zich intern alleen maar af, of het verplicht zou kunnen worden, om mee 

te werken aan dergelijke sancties, mocht de Raad daartoe toch besluiten. Het achtte het optreden van 

Duitsland ongerechtvaardigd. Maar het meende, dat Nederland niet verplicht kon worden tot deze 

sanctionering, ook al erkende het dat het de belangrijkste transitstaat was voor Duitsland. Als er één staat 

was, die effectief zou kunnen reageren in een economische isolatiepolitiek ten laste van Duitsland, dan was 

het Nederland. In een nota van Buitenlandse Zaken werd gesteld dat Nederland wellicht moreel gebonden 

zou zijn, als de Raad het vroeg. Maar dat het niet het initiatief zou moeten nemen. Buitenlandse Zaken deed 

daarop aan de Volkenbond weten dat Nederland niet bereid was deel te nemen aan mogelijke sancties. 

Hitler had een nieuw stelsel van garantieverdragen voorgesteld, ook ten voordele van Nederland. Het 

departement deed weten dat het in dit opzicht zou afwachten. Hitler kon concreter worden, dan zou men 

zien. Maar uitgesloten was dat Hitler iets zou voorstellen, waardoor Nederland veiligheidswaarborgen zou 

krijgen zonder er verder iets voor te doen. Londen en Parijs besloten, aan de remilitarisering verder geen 

consequenties te verbinden. Niet als soevereine staten. En niet als leden van de Volkenbond. 

De remilitarisering veroorzaakt in de grensgebieden spanningen. Frankrijk mobiliseert zelfs gedeeltelijk. 

Nederland besluit tot de minder vergaande maatregel dat het de dienstplichtigen van de winterploeg van de 

lichting-1935 voorlopig niet naar huis zal laten keren, ook al zit hun eerste oefeningsdiensttijd erop. 

 Het kabinet-Colijn wil deze geoefende manschappen direct bij de hand hebben, mochten er moeilijkheden 

komen. In het regeringscommuniqué vermijdt het kabinet zorgvuldig aan te duiden, wat die moeilijkheden 

wel zouden kunnen zijn. Maar iedereen begrijpt dat hier Duitsland bedoeld is, als veroorzaker ervan. Zulks 

veroorzaakt allerwegen publieke onrust. Daarom besluit Colijn deze buitengewone maatregel voor de radio 

toe te lichten. Hij doet dat op 11 maart 1936. Hij wendt daarbij een patriarchale om niet te zeggen 

paternaliserende toon aan, rustig, met nadruk en plechtigheid sprekend voor dit medium dat de 

toehoorders de sfeer van een zekere huiselijkheid suggereert. De volksvertegenwoordiging zal er later Colijn 

euvel om duiden, en de Kamervoorzitter Aalberse zal de minister-president in zijn dagboek 

hoogmoedswaanzin en machtswellust verwijten. Aalberse, en velen in den lande, vinden dat Colijn de 

Tweede Kamer had moeten toespreken, opdat dan de fracties hun achterban hadden kunnen vertellen wat 

er loos is. Bedenk, dat in deze tijd Nederland volkomen verzuild is. Een regeringsstandpunt vindt in het 
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calvinistische volksdeel een andere interpretatie dan in het katholieke, om van het liberale en socialistische 

maar niet te reppen. Bij die vertaalslag kent iedere zuil een eigen code en jargon. Colijn zegt onder meer: 

“Ik spreek het vertrouwen uit, dat men in dezen maatregel niet meer zal zien en er vooral niet meer in zal 

zoeken dan er werkelijk in gelegen is. 

De Regering vertrouwt, dat het geschil op vredelievende wijze zal worden opgelost, maar zij acht het 

niettemin noodzakelijk aan de nu eenmaal in ons legerstelsel bestaande lacune tegemoet te komen op een 

wijze, die de geringste bezwaren voor de betrokkenen meebrengt en internationaal het minste stof opjaagt. 

Indien toch de winterploeg aan het einde der week met groot verlof ging, en de omstandigheden zouden er 

onverhoopt eens toe leiden, dat oproeping van groot-verlofgangers nodig werd, dan zou dit èn in het eigen 

land èn naar buiten een veel ernstiger indruk maken, dan de maatregel, die thans genomen zal worden. Ik 

hoop en vertrouw zelfs, dat de aanhouding van de dienstplichtigen, die anders binnen enkele dagen naar 

hunne haardsteden zouden terugkeren, van zeer korten duur zal zijn. 

Binnenkort zal de toestand zich wel duidelijker gaan aftekenen. En verloopt de strijdvraag, zoals de Regering 

denkt dat zij vermoedelijk verlopen zal, dan zal de bijzondere maatregel, die nu genomen wordt, weer 

spoedig tot het verleden behoren. 

Daarom maan ik nog eens, om zich niet te laten verontrusten. Het is beter, dat men later getuigen moet dat 

de Regering wel heel voorzichtig is geweest, dan dat haar, met hoe geringe kans ook, later verweten zou 

kunnen worden, dat zij gedut had op een tijd, dat waakzaamheid plicht was. 

Ik verzoek den luisteraars dan ook om, wanneer zij straks hun legersteden opzoeken, even rustig te gaan 

slapen als zij dat ook andere nachten doen. Er is voorshands geen enkele reden om ongerust te zijn.” 

Colijn heeft later veel te horen gekregen over deze toespraak. Hij repte van  een “geschil”, een “strijdvraag”, 

terwijl Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk zich gedroegen alsof er geen geschil was. Colijn repte van een 

“lacune” in ons legerstelsel. Hij duidde daarmee op het feit, dat maar een beperkt aantal personen  in 

werkelijke dienst behoefde op te komen van alle gezonde mannelijke ingezetenen die hun 

weerbaarheidsplichten zouden kunnen vervullen. Beide waarderingen had hij aan de 

volksvertegenwoordiging moeten voorleggen en zich daarvoor verantwoorden, want velen waren het met 

een universele dienstplicht ten laste van iedere jongen boven de achttien jaren nog steeds niet eens. Door 

het volk direct toe te spreken zette Colijn het parlement buiten spel, ook bij de waardering van deze 

aangelegenheden. 

Verder: Colijn is sedertdien de man, die op 9 mei 1940 zou hebben gezegd, doelend op een mogelijke Duitse 

inval, dat men maar rustig moest gaan slapen. Dat is dus onjuist. Minister-President De Geer heeft nadien in 

november 1939 wel gezegd, ook in een vermanende radiotoespraak in verband met zo’n mogelijke inval, dat 

men zich niet nodeloos ongerust moest maken. Beide toespraken gewagen van een miskenning van de 

destijds actuele situatie. Maar dat de radioluisteraars, destijds ook wel “luistervinken” genaamd, ze in de 

donkere suizende nacht graag hoorden in hun warme kombofjes, dat staat wel vast. 

 

 



 49 Neutraal Nederland-2.docx 

2 De dolende pelgrimstocht der mensheid bakenloos 
hervat 

2.1 De desolate boedelkamer van de Volkenbond: House for sale 

Rond 1935 was duidelijk dat de Volkenbond een uitermate logge en bureaucratische organisatie was 

geworden.  Voor een collectieve veiligheidsgarant  reageerde ze veel te traag en te laat. Grote 

mogendheden ontweken haar voor zoveel mogelijk. Kleine mogendheden gebruikten haar ambtelijke 

hiërarchie  vooral om hoge ambtenaren waar men op nationaal niveau eigenlijk niet zo goed raad mee 

wist adequaat en onschadelijk weg te promoveren.  Het sprekende voorbeeld was het wegwerken als 

Volkenbondscommissaris van de burgemeester van Rotterdam, A.R.Zimmerman geweest die zich in de 

dagen van Troelstra’s revolutiepogingen weinig stressbestendig had betoond en zich uiteindelijk 

belachelijk had weten te maken. Maar ook de latere voorman van de NSB E. Rost van Tonningen had te 

Genéve een prettig baantje op het pluche kunnen bemachtigen. Er waren voldoende nauwelijks 

plaatsbare en vrijwel niet te concretiseren betrekkingen voorradig in het Volkenbondsgebouw, vooral bij 

de uitdeling van protectoraatsgebieden en mandaten aan de geallieerden. Vergelijk het met de 

merkwaardige posten die de VN-ontwikkelingssamenwerking weet te genereren. Ik laat de naam van de 

socialiste Evelien Herfkens even vallen. Het gigantische Volkenbondspaleis met zijn eindeloze 

zuilengalerijen kreeg de allures van een tempel gewijd aan een door niemand meer herkende religieuze 

eredienst. Veel toeristen en passanten, die eens kwamen kijken wat men vroeger nog allemaal geloofde. 

En wat dat gekost had. Net als nu, bij de Sint Pieter te Rome. Indrukwekkend. Maar toch desolaat. Al is het 

er druk. Een Huis Te Koop. Onmiddellijk zonder liggende gelden te aanvaarden. 

Inmiddels, dat was wel een opluchting, was de koloniale boedel van Nederland intact gebleven 

niettegenstaande de urgentie van het zelfbestemmingsrecht. De ontneming van alle Duits koloniaal 

gebied door de geallieerden had met dat  recht niets te maken gehad, al was het wel als zodanig 

gerepresenteerd. De vrijheid der zee in Britse ogen bleek toch op een mogelijke mare clausum-doctrine 

neer te komen. En die in de ogen van de Nederlanders betreffende de zeestraten en zee-engten tussen de 

meer dan duizend Indonesische eilandjes evenzeer.  Rusland bleek een “gefaalde staat”. De annulering 

van de Russische staatsschulden bleek een onloochenbaar feit. Toch werd Nederland gedreven lid van de 

Volkenbond. Al werd het niet verwelkomd. Gegeven de uitsluiting van Duitsland en Rusland van de 

Volkenbond: kon Nederland dan toch nog met goed fatsoen  toetreden? Waarom konden Oostenrijk en 

Hongarije wel zonder meer lid worden? De herstelbetalingen kwamen neer op het oeverloos rondpompen 

van lening gelden.  

De Duitse socialisten veroorzaakten rücksichtlos hyperinflatie om het internationale betalingsverkeer te 

ontregelen. Wat er met de kleine spaarders en loontrekkenden gebeurde was hen onverschillig. Het leidde 

tot de retorische vraag: Kleiner Mann, was nun?  Terugslag op de Nederlandse economie had het 

onmiddellijk. Arbeiders, kleinere middenstand en spaarders betaalden het gelag ook hier.   Maar het had 

verdere gevolgen voor Nederland. Wat is de positie van Turkije? Het sloot zich in ieder geval hermetisch af 

voor het Westen. Het Verdrag van Sèvres. Dat van Lausanne. Ze begunstigden de opkomst van Kemal 

Atatürk. De klassieke diplomatieke betrekkingen van Nederland tot De Hoogverheven Porte te Istanbul 

vervielen. De Dardanellen bleven twistpunt. De Russische Zwarte Zeevloot bleef opgesloten. De Monroe-

doctrine in Amerika herleefde. Wat waren Wilsons paraferingen eigenlijk waard? De verhoudingen met 

het Midden-Oosten verslechterden door de onzinnige mandaat-politiek van de Bond. Mag Nederland nog 

door het Suezkanaal?  
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Economisch zijn de dertiger jaren een chaos. De credietcrisis van Wallstreet slaat over naar Europa. 

Nederland bezuinigt en de muiterij op de opgevaren pantserkruiser de Zeven Provinciën in de wateren van 

de Archipel is het gevolg. De gevolgen in Nederland zijn aanstonds merkbaar in de weermacht. Het 

gebroken geweertje blijft uittartend onderscheidingsteken voor een openlijk staatkundig streven, maar de 

onderofficieren dragen het nu op de binnenkant van hun tunieklapels. Het defensiefonds en J.J.C. van 

Dijck, protestants minister van Oorlog,  komen in actie. De militaire bestellingen stijgen en de 

kazernebouw floreert, maar niet de geest van weerbaarheid. Het optreden van De Jonge als nieuwe 

gouverneur-generaal te Batavia werkt katalyserend op de koloniale spanningen. De activistische 

Stuwgroep doet zich op Java kennen. Maar Soekarno en de nationalisten evenzeer. 

 De Nederlandse koopvaardijschepen worden opgelegd. De politieke en economische verhoudingen 

verscherpen rond 1935. De massale werkloosheid speelt de doorslaggevende rol en de bezuinigingen van 

Colijn bij de steuntrekkers doen er geen goed aan. Rommes werkverruimingspolitiek, waardoor 

Nederlandse steuntrekkende jongeren in de Duitse oorlogsindustrie moeten werken geeft aan hoe 

rechteloos de onderste klasse is.  De zaak-Oss loopt volledig uit de hand. Wat criminaliteitsbestrijding leek 

wordt een religieus conflict.  Groeiend antipapisme is het gevolg. Maar Colijn besluit tussentijds toch maar 

weer flink te bewapenen. Als hij de bestellingen maar kan plaatsen. Wat blijft er over van de resultaten 

van de Tweede Haagsche Vredesconferentie? Wat is de betekenis, zin en strekking van het Verdrag van 

Versailles nog? Blijvende politieke instabiliteit teistert heel Europa van Stettin tot de Bosporus. Bestaat er 

eigenlijk wel ongecodificeerd volkerenrecht? Nederland heeft dat altijd aangenomen. De positie van 

juristen als Van Vollenhoven en Struycken op dit punt. Waar staat Buitenlandse Zaken?  De Joodse 

kwestie doet zich nu echt gevoelen, grensoverschrijdend. Het optreden van Goseling: Nederland gaat 

dicht. De Geer komt onverwacht aan het roer. Hoe belijdt hij de neutraliteit? De hervatte Nederlandse 

zelfstandigheidspolitiek. 

2.2 Een tocht vanuit Den Haag naar Canossa 

We zagen dat Nederland vrij deemoedig de tocht naar Parijs moest aanvaarden, min of meer als een 

gedagvaarde partij door België, die het tal van verwijten deed. Hymans, de Belgische minister van 

Buitenlandse Zaken, kon meesurfen op de golven van de volksemotie onder de geallieerden, omdat 

Nederland de Duitse Keizer asiel bood, terwijl de geallieerden hem uitgeleverd wilden zien. Dat soort golven 

zijn, als bij de branding bij de Noorder pier van de haven van Scheveningen, woest en onstuimig, maar ze 

rollen al spoedig machteloos uit op het rulle brede, langzaam glooiende strand. De surfer moet vaardig 

meesturen en gevoel voor windvang hebben, anders komt hij moeilijk uit. Hymans was zo’n surfer niet. Van 

Karnebeek was zo’n surfer wel en hij voer zelfs bij tegenwind. Niettemin ervoer hij, zelf hartgrondig pro-

Duits, de gang naar Parijs als een gang naar Canossa. Canossa, waar de Duitse keizer Hendrik IV destijds drie 

dagen lang barrevoets in de sneeuw moest knielen, teneinde Paus Gregorius VII te vermurwen de 

excommunicatie op te heffen die de keizer getroffen had.  

Van Karnebeek had bezwaren gehad tegen de wapenstilstandsvoorwaarden, die hij onevenredig zwaar vond 

voor Duitsland. Zijn actieve rol bij de asielverlening aan de Duitse Keizer is nooit helemáál duidelijk 

geworden. Hij heeft, zoals Wilhelmina, steeds volgehouden dat hij “van niets” wist en met ’s mans aankomst 

in Eijsden op het station behoorlijk in zijn maag zat. Waarschijnlijk is die onkundigheid, zoals hierboven 

aangegeven, niet. Er werd persistent, kundig en consequent flink gelogen. Uit de brief die de Nederlandse 

gezant in Brussel aan Van Karnebeek heeft geschreven over de reisroute die de keizer volgde en de 

grensovergang waar hij zich zou vervoegen, verraadt dat de geadresseerde – Van Karnebeek – heel goed op 

de hoogte was wat Van Heutsz, de militaire adjudant van Wilhelmina, had uitgespookt op het keizerlijk 

hoofdkwartier in Spa. Hij was voorbereidingen komen treffen voor de veilige overtocht van Wilhelmina’s 

keizerlijke neef. Aan Van Karnebeeks voorwetenschap refereert die brief, zij het niet steeds even expliciet. 
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De brief, gedateerd 9 november 1918, half zeven in de ochtend, verwijst naar een eerder vooroverleg, en 

verontschuldigt bij voorraad dat de brenger ervan Van Karnebeek in zijn bedrust zal moeten storen. De brief 

is dus persoonlijk besteld op een moment gelijktijdig aan de eerste woordenuitwisseling met de 

grenswachtpost bij Eijsden. Van Karnebeek heeft in de eerstvolgende ministerraad, waar Ruys zich zeer 

geschokt toonde over ’s Keizers aankomst binnen Nederland – op het perron van het station Eijsden – verder 

consequent de vermoorde onschuld volgehouden. Nadat de toedracht publiek was geworden, heeft Van 

Karnebeek daarin volhard. Hij moest wel. En hij kon dat ook goed. If you tell a lie, stick to it. Daarom was Van 

Karnebeek ook bij uitstek geschikt om Nederland verder te vertegenwoordigen in het voorportaal van de 

Parijse vredesbesprekingen. Daarom even een aparte beschouwing over ’s mans persoon. 

2.3 De figuur Van Karnebeek 

2.3.1 Van Karnebeek de incarnatie van de onnavolgbare Nederlandse neutraliteitspolitiek 

Eigenlijk mocht in de Hofstad niemand Van Karnebeek. Dat zou de man niet beletten een langdurige en 

ronduit briljante ambtelijke carrière te maken. Eindigen zou hij, beladen met ridderordes en grootkruisen, 

tijdens de Duitse bezetting als Commissaris van de provincie Zuid-Holland. In Den Haag is voor zo’n mooie 

loopbaan niet noodzakelijk dat men je een aardige persoonlijkheid vindt. Wel integendeel. Wel is nodig dat 

je veel vervelende dingen ten nadele van de personages weet die er bij benoemingsbeslissingen toe doen. 

En aan dat profiel voldeed Van Karnebeek geheel. Zijn vader was minister van Buitenlandse Zaken geweest 

in 1885-1888. Die vader was hoofd van de Nederlandse delegatie geweest naar de Eerste Haagse 

Vredesconferentie. Hij had onmiddellijk gezorgd, dat de zoon een functie kreeg op het secretariaat van deze 

conferentie. Vader en zoon waren beiden op de hoogte met het Haagse uitgaansleven en kenden de diverse 

mogelijkheden om de avonden in aangenaam gezelschap van beiderlei kunne door te brengen. De 

conferentie had een wat moeizame agenda, zoals we zagen, en de delegaties waren er vooral op uit om 

beslissingen uit te stellen, onderwerpen te de-agenderen en vooral knopen niet door te hakken. Dat is 

vermoeiend. De avonden dienen dan de juiste verstrooiing te brengen, en vader en zoon faciliteerden dat 

gaarne. Mede door hun expertise betreffende de gangetjes, inpandige dwarsverbindingen en verscholen 

sloppen, waardoor men de oorden van vermaak onbespied kan bereiken.  

Beiden waren voorzien van de basale cyniek van de man van de wereld, bezaten mensenkennis, 

omgevingsbewustzijn en opmerkingsgaven en hadden een feilloos geheugen, ook voor details. De zoon was 

deskundig voorgelicht door zijn stijgbeugelhouder hoe een en ander verder zijdelings aan te wenden bij 

hogere en meer bestendige benoemingen en werd in 1907 toegevoegd gedelegeerde van de Nederlandse 

delegatie naar de Tweede Haagse Vredesconferentie in 1907. Daarna werd hij ambtenaar bij het ministerie 

van Koloniën aan het Plein en tenslotte burgemeester van Den Haag. Hij ontwikkelde in die eerste 

aanstelling de hem zo kenmerkende sympathie voor het Pangermanisme. Dat wil zeggen: voor het ideaal 

allen van “Duitse [Teutoonse] stam” te verenigen in één Miteuropa, een Midden-Europa, waarin deze stam 

een staatsverband zou bezetten waarmee het de hegemonie over het Avondland weder zou herwinnen --- 

want deze stam had dat privilege eigenlijk onder Frederik Barbarossa ook bezeten, maar door diverse 

politieke stommiteiten verspeeld.  

Het onmenselijke Britse optreden tegen de Zuid-Afrikaner Boeren stimuleerde de jonge Van Karnebeek in 

deze oriëntatie op het Germanendom – altijd een vage, bijna ondefinieerbare term – zoals het dat ook deed 

bij de reeds genoemde Abraham Kuyper, Minister-President van 1901-1905 en Cort van der Linden, in 

dezelfde functie van 1913-1918. In juli 1918 bleek een aanmerkelijke stembuszege voor de Federatie van 

Rooms-Katholieke Kieskringen, het verband dat later de Rooms-Katholieke Staatspartij zou worden. Deze 

partij zou onder het rigide regiem van Monseigneur W.H. Nolens de politiek tijdens het hele interbellum 

blijven overheersen, mede ten gevolge van de invoering van het systeem van evenredige 

vertegenwoordiging. Nolens zette dan ook mede daardoor een confessioneel kabinet op poten, waarbij de 
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Minister-President, voor het eerst in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, een katholiek was: Jhr Mr 

Ch. Ruys de Beerenbrouck. Hij stond bekend als vroom, ijverig, niet al te slim en nogal geborneerd. Een man 

van de wereld was hij niet. Een dodelijke combinatie voor een profiel dragende politicus. En dat zou de 

katholieke premier toch echt moeten zijn. Van buitenlandse politieke betrekkingen had Ruys al helemaal 

weinig kaas gegeten, daar was hij berucht om. Op Limburgse toogdagen waar de harmonie met het gilde het 

wereldlijke gezag de vendelgroet komen brengen voelde hij zich thuis en begrepen, als hij gezeten naast de 

bisschop van Roermond minzaam de mijnwerkers toewuifde. Ruys zag hoog op tegen “den Pruus”, al waren 

ze hem iets te drammerig en daadkrachtig.  Nolens zag de Duitse nederlaag in juli 1918 echt wel aankomen – 

hij was een van de weinigen in Nederland – en hij zocht daarom bij het departement van Buitenlandse Zaken 

een man, die wist hoe de aardkloot draait.  

2.3.2 De minzaam beschouwende cynicus 

Van Karnebeek stond bekend als een minzame cynicus, van liberaal-conservatieve signatuur. Hij sprak zijn 

talen goed, zijn Frans was van Voltairiaanse compositie, ook bij het inderhaast gevoerde, zijdelingse gesprek. 

Verder stond hij bekend als iemand die zich ter dege van bewust was dat Nederland als kleine mogendheid 

afhankelijk was van de betrekkelijke willekeur van de grote en ook dat Nederland, door de pro-Duitse 

politiek van Cort, het redelijk verkorven had bij de geallieerden. Nolens wist, dat Van Karnebeek realist 

genoeg was, om te beseffen dat het moeizaam schipperen zou worden om bij de komende 

vredesonderhandelingen niet in het kamp te verzeilen van de verslagenen en daardoor voor dezen het gelag 

te moeten gaan betalen. Het zou zich nederig moeten opstellen, zich menige schoffering moeten laten 

welgevallen van Frankrijk – dat België ineens zich rancuneus zou gaan opstellen jegens zijn noorderbuur was 

toen nog niet voorzienbaar – en vooral niet moeten proberen weer eens als “gidsland” op te treden voor de 

volkeren, die Europa weer zouden moeten gaan ordenen. En dat zou in Den Haag nog niet meevallen. 

Het departement van Buitenlandse Zaken aan het Plein was stuitend zelfgenoegzaam. Het vertaalde de 

machteloosheid die Nederland op het internationaal toneel als tweederangs mogendheid wel moest 

ontplooien als een resultaat van een bewuste keuze voor een neutraliteitspolitiek in dienst van een 

verwarde mensheid. Een staatkunde die, vrij van heerszucht, een ieder het zijne wilde geven, anderen niet 

wilde benadelen, en de verdelende en vergeldende rechtvaardigheid harmonieus wilde verenigen in een 

afgewogen stellingname. Men herkent hier het aloude Romeinsrechtelijk adagium ius est ars boni et aequi: 

recte atque honeste vivere, alium non laedere, suum quique tribuere. Recht is de kunst van het goede en 

gerechte: richtig en eerbaar leven, anderen niet schaden en ieder het zijne gunnen. Het is een inhoudsloze 

kreet, waarbij ieder zinsdeel zulk een vage hermeneutische bandbreedte heeft, dat men met de definitie 

iedere kant op kan. Het adagium, de rechtsspreuk, werd dan ook door bijna iedere Nederlandse minister van 

Buitenlandse Zaken als grondslag van zijn voorgenomen beleid aan de volksvertegenwoordiging 

gepresenteerd. En deze nam daarvan steeds gaarne kennis en vroeg niet verder. Van Kleffens, de laatste 

Minister van Buitenlandse Zaken in het interbellum, zou de spreuk ook aanhalen in de Senaat om zijn wat 

hobbelige neutraliteitsstrategie  te rechtvaardigen en kreeg daarvoor een staande ovatie. En natuurlijk is de 

vraag gerechtvaardigd: wat hadden, gelet op de onmogelijke positie van Nederland binnen de West-

Europese constellatie, die bewindslieden in vredesnaam ánders moeten zeggen? 

2.3.3 Nederland geen drager van het volkerenrechtelijk dispositief 

Aan iemand als Van Karnebeek, dat wist Nolens, was de spreuk dus goed besteed. Hij wist als geen ander dat 

Nederland zich naar de machtsverhoudingen zou moeten schikken, wilde  het betrekkelijk ongeschonden uit 

de strijd komen die de vredesonderhandelingen zouden opleveren. Hij zou niet onderricht behoeven te 

worden over het feit, dat Nederland geen vaandeldrager des rechts kon worden, dat Nederland ook niet kon 

pretenderen onverdachte belangenloosheid na te streven en dat het dat  ook nooit gedaan had, en dat 

niemand in de Nederlandse opstelling gedurende de wereldkrijg een voorbeeldige beleidslijn had gezien die 
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de toets van de alleronbillijkste kritiek geredelijk zou kunnen doorstaan. Dat was al heel wat, want in Leiden 

doceerde een gedreven volkerenrechtsspecialist, ene C. Van Vollenhoven, en die vond, van heler harte, dat 

dát nu precies was, wat Nederland juist wel allemaal gepresteerd had, de hele godganse oorlog lang. Hij zag 

Nederland als het land van Huig de Groot. Nederland was de bakermat van het volkerenrecht. En het mooie 

was: dat zag ook iedereen in. Aldus Van Vollenhoven. 

Een ernstiger vergissing kon een bewindspersoon in het Logement van de gedelegeerden van Amsterdam 

aan het Haagse plein eigenlijk niet maken. Nederland stond er in 1920 niet best op. Het was door flink 

sjoemelen de wereldoorlog heelhuids doorgekomen. Het had daarbij allerlei principes verkwanseld. Andere 

naties mochten de kastanjes uit het vuur halen. Londen en Parijs keken meesmuilend naar Den Haag. Het 

was allerminst de juridische hoofdstad van de wereld. Het volkerenrecht ontwikkelde zich ondanks Den 

Haag. Het was er gelukkigerwijze geen obstakel bij. Maar dat was dan ook echt alles wat er in de twintiger 

jaren van gezegd kon worden. Als koloniale grootmogendheid was het allerminst belangeloos. Het roeide 

regelrecht in tegen een op gang komende stroom. Kritische zelfreflectie bezat het nauwelijks, net als C. van 

Vollenhoven. 

2.3.4 De zelfverzekerdheid van de somnabulante natie 

Soms was die typische Nederlandse belangenloosheid, zo oordeelde deze expert, ook wel mede gekomen 

door slaap, vadsigheid en laksheid, maar dat was toch uitzondering geweest. Meestal zette Nederland 

onbewust de juiste lijn uit. De andere mogendheden respecteerden dat ook eigenlijk wel.  Nederland kon 

daarom ook beter bepaalde initiatieven nemen, om iets in gang te zetten. Het had genoeg moreel gezag 

opgebouwd in zijn eeuwenlange geschiedenis. Het had de zelfverzekerdheid van de slaapwandelaar. Ook die 

misstapt zich nimmer, als men hem maar niet opschrikt. Zo had Nederland de terechte bewondering van de 

rest van de wereld voor de wijze waarop het zijn koloniaal bezit rentedragend in het Verre Oosten bestierde, 

wist C. van Vollenhoven. Daar werd wat groots verricht. Dat zagen ook de Britten wel in. Die wilden dat niet 

erkennen. Want die slaagden er maar niet in de inheemsen voor zich te winnen. De Nederlanders wel. Het 

was een gave. C. van Vollenhoven ging er niet groots op. Hij constateerde feiten. Daar kon hij niets aan doen. 

Hij was een Nederlander, tenslotte. Daarom zou Nederland ook in de Volkenbond wat groots verrichten. 

Nolens wist, dat Van Karnebeek van tegenovergesteld gevoelen was. Dat maakte de man, bij alle andere 

onmiskenbare kwaliteiten, bij uitstek geschikt voor de post van Buitenlandse Zaken, al was hij dan niet echt 

gelovig en moest hij vooral van katholieken weinig hebben. Want Van Vollenhoven was op dit moment 

buitengewoon populair in intellectuele kringen, het weldenkend deel der natie, de zelfgekozen elite, of hoe 

men die bovenlaag, die ook in de volksvertegenwoordiging altijd de dienst uit schijnt te moeten maken, ook 

wil noemen. Jammer was wel dat Van Karnebeek pro-Duits was, maar dat zou de man wel wegmasseren, 

werkenderweg, het collectief geheugen is nu eenmaal nooit sterk, ook niet onder diplomaten. Dat kan soms 

een opbeurende gedachte zijn. 

Van Karnebeek voldeed aan deze verwachting. Meer dan dat. We zagen het. Hij stond op achterstand door 

de komst van de Duitse keizer en door de doortocht van de Duitse troepen door Zuid-Limburg in november 

1918, maar die achterstand haalde hij opmerkelijk gauw in. In de Volkenbond werd hij nooit geliefd. 

Vrienden maakte hij nooit. Daarvoor was hij te hautain, te afstandelijk, te koel, te ijdel, te gewichtig en te 

sfinxachtig. Hij stond bekend als een pragmaticus en als een doorzetter, die nooit te hoog wilde grijpen. Hij 

zag het volkerenrecht als een systeem van gedragsfrequenties onder staten, die zij ontwikkelen omdat dat 

hun verhoudingen voorspelbaar maakt , vertrouwen genereert en daardoor minimale zekerheid. Niet meer 

en niet minder. Dat staten ooit hun geweldsmonopolie zouden willen inleveren om een supranationaal 

orgaan tot universele rechtshandhaving in staat te stellen, zag hij als een dwaasheid. 



 54 Neutraal Nederland-2.docx 

2.4 Onwezenlijke opstelling van de Nederlandse volksvertegenwoordiging 

2.4.1 Nederland als gids van de Volkenbond 

Maar dat was nu juist wel in insteek van de Nederlandse volksvertegenwoordiging nadat het Versailler 

Vredesverdrag was getekend. Er was een nieuwe wereldrechtsorde in wording. Het was, naar het tekenend 

woord van Ulrich von Hütten, een vreugde te leven. Van de Volkenbond, waartoe men schoorvoetend en 

slechts node was toegetreden, begon men na 1922 – toen een zekere, zeer tijdelijke,  mondiale opleving in 

de economie zich deed gevoelen – van alles te verwachten, óók en zelfs als een soort wereldregering. Iets, 

wat Wilson nooit bedoeld had en ook nooit had uitgedragen. Met name de tweede kamer begon de Bond te 

zien als een rechtvaardigingsgrond voor drastische versobering van leger en vloot. Het Bondsverdrag was 

eigenlijk een collectief garantieverdrag ten behoeve van kleine staten. De Bond zou een kleine staat als 

Nederland immers collectieve militaire veiligheid borgen. Het leger van Frankrijk zou zich daarvoor inzetten. 

De Britse vloot zou haar kanons daartoe dreigend in de geschutstorens laten draaien in de zee-engten en 

straten van de Indische Archipel, vooral in de richting van Japan, waarvan men toen het militair en 

economisch expansionisme ook in Den Haag wel scheen te bevroeden.  

De Nederlandse weermacht kon zich beperken tot een binnenlandse politionele taakstelling ter verzekering 

van de interne openbare orde, rust en veiligheid. Ook binnen de koloniale gebieden. Deze 

weerbaarheidsreductie werd kamerbreed gedragen. Het was een streven waarin de Anti-Revolutionaire 

Partij evengoed deelde als de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij en de Vrijzinnig Democratische Bond, de 

progressief-liberalen. Colijn droeg het bij de algemene beschouwingen van 1922 met verve uit in zijn 

maidenspeech, als fractievoorzitter van deze Antirevolutionaire Partij die voordien van legerbezuinigingen 

niet wilde weten. Het baarde opzien, want Colijn stond gelijk aan de Vlootwet. De wet ter versterking van 

het maritieme krijgsmachtonderdeel in de Oost-Indische wateren, waarvoor een belangrijke financiële 

aderlating nodig zou zijn, opdat het tenminste één coherent en modern smaldeel zou hebben om die 

wateren tegen aanvallen door Japan te beschermen.  

2.4.2 Colijns volte face sedert 1922 

Colijn bepleitte een aanmerkelijke wijziging in het defensiesysteem. Dat had hij intern duchtig 

doorgesproken met de minister van Oorlog, de chef van de Generale Staf, de commandant veldleger, de 

commandant van de Vesting Holland, de Inspecteurs van de wapens Infanterie, Artillerie, en Genie. Colijn 

wilde niet dat meteen uit die hoek front tegen hem gemaakt zou worden. De fractie wist er al van. Het is niet 

zo, dat Colijn er zomaar ineens mee kwam, zoals Oud het wil voorstellen in zijn beschrijving van deze 

parlementaire periode. Oud zit dan als Vrijzinnig Democraat in de permanente oppositie onder de schutse 

van de behendig opererende, slagvaardige en ook wel wat arglistige H.P. Marchant wiens schildknaap hij is. 

Oud is bang, dat hij nooit meer uit deze tweederangspositie zal geraken. Dus hij wil zich graag profileren. Op 

dat moment kan dat niet beter dan door Colijn voor te stellen als een onbekookte figuur die maar wat 

uitprobeert. 

Nederland, zo geeft Colijn aan, zou niet méér behoeven te doen dan een apparaat te behouden, dat 

Nederland in staat zou stellen zijn verplichtingen als lid van de internationale volkerengemeenschap te 

kunnen nakomen. Een operatief orgaan, met een beperkte politionele taakstelling. Hij vorderde dan ook dat 

de regering op de gelden, nodig voor het stelsel van liniën, stellingen en fortificaties, een versoberend oog 

richten zou.  Colijn wilde, koste wat het kosten moest, bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Dat financiële 

bekrimpingsoogmerk stond bij alles voorop. Het werden daarom bezuinigingen op korte termijn die op 

middellange termijn enorm  kostbaar zouden uitpakken, daar had zelfs De Geer voor gewaarschuwd. Men 

zou de Nederlandse strijdkrachten – men sprak in deze tijd nog graag over de “nationale weermacht” -- in 

effectiviteit sterk ondermijnen. Colijn was, begrijp dat goed, beslist niet de enige die op dit moment vooral 
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naar de centen keek. Maar hij was wel de bekendste. Men keek in de tweede kamer altijd hulpzoekend om 

naar hem, als fractievoorzitter van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP),  omdat hij gold én als financiële  én 

als militaire expert. Daarvan had men er verder geen in de fracties. Wel deskundigen in één van beide 

aspecten. Maar niet iemand die beide kundigheden verenigde. Colijn zou daarom het enorm snel vér 

brengen in dit gremium. Veel verder dan het getal van zijn fractie eigenlijk rechtvaardigde.  

Hij zou zeker eerstdaags minister van financiën worden, maar daarbij zou hij dan ook de ambtgenoot van 

Oorlog intens en uitermate ter zake adviseren. En dat ging kloppen. In het tweede kabinet-Ruys verenigde 

Colijn deze twee beleidssegmenten in zijn persoon. Vooral tijdens de afhandeling van de Vlootwet. Zag Colijn 

dan niet hoe onherroepelijk hij het landleger beschadigde en verzwakte door de benadrukking van de 

bezuinigingen? Ja, dat zag hij heel goed. Hij wist dat wat men nu weghaalde bij de weermacht, voor decennia 

verloren ging. Hij rekende het anderen ook voor. Over twintig, dertig jaar, zou men weer moeten besluiten 

tot diepte-investeringen in dat apparaat. Die zouden vooral van personeel-technische aard zijn. Het zou 

wéér een decennium kosten om de mensen adequaat op te leiden. Verder zou men ze dan de bijpassende 

weermiddelen moeten verschaffen, maar die zouden dan verschrikkelijk duur zijn, omdat overal in de wereld 

tot herbewapening zou worden overgegaan. Hij wist al in 1922 dat Nederland tot iets besloot wat het later 

veel kopzorg en ellende zou verschaffen. Maar het moest toch. Intern kwam hij met drie punten. Steeds 

weer. Die gaf hij extern nooit prijs. 

• Nederland ging door een diep economisch dal. De wereldhandel was na de vrede nog langere tijd 

verstoord. Er was een overschot aan arbeidskrachten – de demobilisatie hier en elders was daar de 

oorzaak van – en er was een mondiaal  overaanbod van productiecapaciteit. De overheid moest 

bezuinigen. Fors. Hij berekende dat op het lopend jaar 1923 alle departementen zeventien procent 

op hun bruto-begrotingen bij de opening van het boekjaar zouden moeten korten. Vermoedelijk 

meer. 

• Er zou op korte termijn in West Europa geen oorlog meer komen. Dan rekende Colijn op twee 

decennia. Niet omdat Duitsland geen revanche zou willen nemen. Dat zou het zeker. Het haatte de 

toeleggers van het systeem-Versailles. Maar het was machteloos. Het leger was ontbonden. Er was 

alleen nog maar een miezerige Reichswehr van honderdduizend man. Die zou nooit toereikend zijn 

om de interne openbare, orde rust en veiligheid te handhaven. Duitsland zou op korte termijn 

verscheurd worden door massale interne onlusten. Dat zou zijn economie nog verder achterop 

brengen, dan de geallieerden al hadden gedaan. Dat zou aanmerkelijk effect hebben op Nederland. 

Dat zou in dit dal meegesleept worden. Het was al begonnen: de hyperinflatie was al op gang, een 

voze move van de socialisten. De twee vijanden van Duitsland verkeerden in dezelfde gevaarzones: 

Groot-Brittannië en Frankrijk konden nauwelijks hun broek op houden. Die begonnen niet meer aan 

militaire avonturen. 

• Het systeem-Versailles deugde niet. De Volkenbond ook niet. Maar beide bestonden. Nederland was 

in beide systemen persona non grata. Het moest terughoudend opereren. Het was in deze 

interstatelijke verhoudingen machteloos. Dan gewaagde het van wijs beleid, om het bestaan van de 

Volkenbond aan te grijpen, naar buiten toe voor het grote publiek voorlopig te gebruiken ter 

rechtvaardiging van de bezuinigingen en ook om ze aannemelijk te maken. Men kon niet zeggen dat 

men het idee van een autonome verdediging van de territoriale staatszelfstandigheid eenvoudigweg 

opgaf. Dat kon niet, want vanaf 1910 had men steeds het tegenover gestelde bepleit: er moest alles 

aan gedaan worden om die weerbaarheid juist aanmerkelijk op te voeren, dat had hij, Colijn, als 

minister van Oorlog ook steeds beweerd. Toen had men heel wat kosten gemaakt. Daarom zou men 

nu beter kunnen zeggen, dat de Volkenbond deze bezuinigingen technisch veroorloofde, omdat 

Nederland aan de Volkenbondsraad altijd om direct militaire bijstand zou kunnen vragen, mocht zijn 
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staatsintegriteit extern bedreigd worden. De raad zou dan de andere mogendheden vragen om 

militaire eenheden ter beschikking te stellen aan de raad. Die waren dan zo’n beetje te beschouwen 

als de strategische reserves waarover dan Nederland (mede) zou vermogen te beschikken. Let wel, 

dat zei Colijn er altijd bij, hij geloofde niet dat de raad in dit opzicht ooit effectief zou ingrijpen. Maar 

uit het handvest van de Volkenbond volgde wél dat het dit zou gáán doen. De Nederlanders zouden 

het graag geloven. Hijzelf wist beter. 

Daarmee begon Colijns spectaculaire eerste optreden in de tweede kamer dan ook. De zaal zat bomvol. Men 

wilde de staatsman par excellence zijn principale visie eens horen ontvouwen. En Colijn startte met 

klaroenstoten, plechtig, stellig, kordaat, standvastig, aarzelloos. Nederland zou niet langdurig meer de 

territoriale integriteit zelfstandig behoeven te verdedigen. Het zou de Volkenbond daarvoor hulp kunnen 

vragen. Dus kon het hier drastisch bezuinigen.  

Het baart opzien in de Kamer. Ik gaf het zoëven al aan.  Colijn staat daar bekend als de militaire houwdegen, 

die de rijksbegroting nog in 1913 zwaar belastte wegens een dure herziening van het legerstelsel.  De 

sociaaldemocraat Duys, die in deze jaren al naar rechts aan het opschuiven is en uiteindelijk bij de fascisten 

en nationaalsocialisten van de dertiger jaren zal terechtkomen, vraagt hem dan pesterig ook per interruptie 

onder hilariteit van de kamer: “Hoe denkt de heer Duymaer van Twist daarover?” Duymaer is een luitenant-

generaal buiten dienst, fractiegenoot van Colijn, een van de meest geharnaste militaire specialiteiten van de 

kamer. En een verklaard doodsvijand van Troelstra. 

 Duymaer, in Den Haag bekend als generaal Duimpje,  heeft de Bijzondere Vrijwillige Landstorm opgericht in 

1918 die jaarlijks als een soort burgerwacht Oranje-parades organiseert, die door Wilhelmina dankbaar 

afgenomen worden. Deze Vrijwillige Landstorm is, Duymaer steekt het niet onder stoelen of banken, vooral 

gericht tegen de landsverraderlijke socialisten, die een totalitaire heilsstaat willen oprichten, waarin 

godsdienst, christelijke zedekunde en nationale weerbaarheid uit het openbare leven zullen worden 

verwijderd ter ere van de klassenstrijd,  vrije seks,  Bebel en Marx. Duymaer vraagt daarom voortdurend 

voor subsidies ter bewapening van deze weerkorpsen, en grijpt alle officiële feestdagen aan om Valerius 

Gedenckklanck  in zwaar koper te doen galmen bij ieder daarvoor in aanmerking komend onbegrepen 

monument.  

Duymaer is een van de meest polariserende protestanten in de volksvertegenwoordiging, die alleen bij de 

calvinisten de heilsgeschiedenis van het dierbare vaderland in veilige hoede weet.  Duymaer heeft de kamer 

voor het eerst fanatiek aan het zingen gekregen, toen de arbeidswet op de acht-uren dag werd aangenomen 

door de kamer, uit de handen van de brave rooms-katholiek Aalberse. Aan de socialistische zijde in de kamer 

hebben toen enkele afgevaardigden, schor als het hanengekraai dat de VARA placht te bezigen bij de 

opening van haar programma’s, aarzelend de eerste tonen van de Acht Uren-Mars aangeheven. Daarop 

heeft Duymaeur schallend vanuit zijn bankje het Wilhelmus ingezet, bonkend op het tafeltje dat de inktkoker 

aan het dansen ging,  zijn fractiegenoten met bruuske bewegingen al dirigerend aangemaand om overeind te 

komen en met hem in te stemmen. En zo hebben linker- staande tegenover rechterzijde met de aderen rood 

op de slapen, tegenover elkaar hun strijdliederen staan te brullen. Het zal de invoering van het Wilhelmus als 

erkend volkslied op de langere termijn plaatsen. Want dit Wilhelmus wordt nu voorlopig herkend als een 

antisocialistische  hymne, per lettergreep op één tel keihard te zingen  als een psalm uit de Dathenus-cyclus. 

Duymaer zal, als Troelstra’s revolutiepoging in 1918 deerlijk gefaald heeft, op Prinsjesdag het “Leve de 

Koningin!” uitroepen na de troonrede, daarmee een traditie inzettend die het tot op heden uitgehouden 

heeft. Ook al luidt de kreet nu iets anders jegens de mannelijke Oranjetelg, de politieke lading die 

oorspronkelijk bedoeld is, klinkt er nog steeds in dóór. 
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In 1918 is de Tweede Kamer fundamenteel van samenstelling veranderd, door de ingrijpende wijziging van 

het kiesstelsel. Kleinere middenstand, de lagere volksklassen, de boeren en minder aanzienlijke burgerij net 

boven de armoedegrens kunnen nu via hun stem vertegenwoordigers zenden naar de landsvergadering. In 

de oorlog is het takenpakket van de overheid duchtig uitgebreid. Dat is niet naar de zin van de liberalen en 

de conservatieven. Maar terugdringen kunnen zij deze ontwikkeling niet: de Kamer aanvaardt die uitbreiding 

als bestendig uitgangspunt voor de overheidstaak. De begrotingen voor onderwijs, volksgezondheid, 

armenzorg en openbare infrastructuur worden daarom groter. De belastingopbrengsten stijgen niet 

navenant en daarom moet de Kamer naar bezuiningen elders in de grondwettelijk gedefinieerde 

overheidstaken zoeken. Ze vindt ze op dit moment opportuniteitshalve in de defensiemiddelen. Maar om 

daarin drastisch te snijden moet er toch een rechtvaardigingsgrond komen. Die moet sterk zijn, duurzaam en 

moeilijk controleerbaar nadat de overheid vier jaar lang steeds weer heeft betoogd, dat een volk dat niet 

zelfstandig effectief weerbaar is, haar plaats in dit ondermaanse niet verdient.  De massa zal zeggen: dan 

heeft de regering destijds gelogen, óf zij liegt nu. Dat moet men zien recht te breien met een argumentatie  

die helemaal nieuw en onoverzichtelijk is. Van de Volkenbond begrijpt de gemiddelde Nederlander bijna 

niets. Het organogram ervan is uiterst ingewikkeld. De bureaucratische administratie ervan is nog 

gecompliceerder. Net als nu bij de Verenigde Naties. Daarom komt Colijn er mee aanzetten. 

2.4.3 De Volkenbond levert Nederlands strategische reserve via het VIIe Franse leger 

De Volkenbond is aldus die nationale rechtvaardigingsgrond. Die Bond krijgt zodoende binnen het nationale 

politieke spanningsveld een heel andere betekenis dan de bedenker ervan – Wilson – zich ooit had kunnen 

voorstellen. Vooral in Nederland is dat het geval. In andere landen verlaat men, bij het loslaten van de 

oorlogseconomie, ook de evolutie van de steeds wijder uitbreidende overheidstaak in de collectieve sector. 

De secundaire overdracht van de collectieve middelen neemt daar aanmerkelijk af, al leidt de demobilisatie 

tot toename van de armenzorg. Dat doet de demobilisatie in Nederland juist niet.  Maar daar is de volkomen 

gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs na 1922 de drempel, waar de bezuinigingsdrift van de 

overheid niet over heen kan komen.   

Het zijn vooral de katholieken die deze gelijkstelling misbruiken. Iedere pastoor richt in zijn parochie een 

nonnen- of broederschool op. Voor het rooms-katholieke lager onderwijs. De parochieherder ontvangt dan 

de gelden, die de gelijkstelling ten laste van ’s rijks kas aan die scholen doet toevloeien. De kloosterlingen 

hebben de gelofte van armoede afgelegd. De pastoor vangt hun riante salarissen. Hij bouwt daarvan de veel 

te grote kerk-mastodonten, de enorme patronaatsgebouwen en stichtingsgebouwen voor de roomse 

gezelligheidsverenigingen waarvan de parochianen plichtmatig lid moeten zijn als ze maatschappelijk niet 

buiten de boot willen vallen. De pastoor kan ze via deze verenigingen doorlopend op hun rechtgelovigheid 

blijven toetsen. Bezuinigingen op dit subsidiesysteem zullen in de tweede kamer volkomen onbespreekbaar 

zijn. Op dergelijke scholen lopen de gemeentekassen echter leeg en daarvoor moet Binnenlandse Zaken 

enorme subsidiebuffers reserveren. De katholieken laten ook hun hoger onderwijsinrichtingen vooral  

bemensen door religieuzen, kloosterlingen vooral. Zij bouwen uit de schoolsubsidies enorme fondsen op en 

financieren daaruit niet alleen de gigantische neogotische kerken, maar ook nog krankzinnigeninrichtingen, 

weeshuizen, bejaardenhuizen, pensions voor vrijgezellen,  bibliotheken, sportpaleizen (vooral de 

“sportfondsenbaden”, het woord zegt het al, soms zelfs met golfslagbadvoorzieningen) en ziekengestichten. 

Zijn die opgericht, dan trekken ze klandizie, dat vereist weer personeel, en dat doet opnieuw een aanslag op 

de overheidsmiddelen. Bezuinigen kan de overheid daarom verder nergens. De katholieke zuil groeit er als 

een moloch door. Hun partij beheerst de volksvertegenwoordiging. Zij dénkt er niet over nog één cent ervan 

af te staan, ook al weet iedereen dat dáár de gelijkstelling nooit voor bedoeld was. De uitgaven voor 

onderwijs zijn daarom astronomisch. 

 En het einde is ook in de dertiger jaren nog lang niet in zicht. Als de economische depressie vol toeslaat 

temperen toch de katholieken hun aandriften om schooltjes te blijven oprichten niet. Dus haalt ieder kabinet 
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gelden weg bij defensie. Vandaar de slogans, ideologisch gerechtvaardigd als “geen cent en geen man voor 

het leger” en de dracht van staatkundige onderscheidingstekens als “het gebroken geweertje” en de groei 

van de diverse vredesbewegingen.  

Colijn sluit zich, zijns ondanks – hij is een Atjeh-veteraan en drager van de militaire Willemsorde vierde 

klasse – er bij aan, want ook hem is “De school met den Bijbel” heilig, reeds omdat zijn achterban dat eist. 

Tot 1934. Dan trekt Colijn toch zijn mes en trancheert deze verzuilde instituten, maar leger en vloot schieten 

daar vrijwel niets mee op. Want de wereldwijde credietcrisis slaat ook in Nederland toe. De 

belastingafdrachten krimpen zienderogen. Leger en vloot zijn in 1935 zo desolaat, dat er vele jaren nodig 

zijn, om ze weer tot effectieve weerbaarheidsinstrumenten te maken. Hitler zal die jaren niet gunnen. De 

militaire top weet dat vanaf 1935 met zekerheid. Maar de volksvertegenwoordiging als geheel wenst 

daarvan niet te horen. Het heet nu dat Parijs bereid zal zijn zich tussen de Maginot-linie en de Kanaalkust via 

België noordwaarts te persen, mocht Duitsland weer zo gek zijn in dezelfde loterij weer de zelfde niet te 

trekken: dat van het Von Schlieffenplan.  

Dan zal het Franse grote hoofdkwartier onder leiding van de politieke generaal Gustave Gamelin het VIIe 

Franse leger, dat in de oorspronkelijke plannen bedoeld is als centrale strategische reserve  in Noord-

Frankrijk, versneld laten opmarcheren tot aan Breda. Daar zal het de Duitsers, die op die hoogte hun zwaai 

zullen willen gaan nemen zuidwaarts, de voet dwars zetten. Want daar zal de slag uitgevochten worden 

buiten Frankrijk. Dat heeft nu genoeg geleden. Daarom is het billijk dat thans de onverantwoordelijke 

Hollanders en Belgen hun landstreken verwoest zien. Het is hun eigen schuld. Frankrijk heeft ze vaak genoeg 

militaire samenwerking aangeboden. Brussel en Den Haag wilden niet en bleven zich introvert op hun eigen 

defensieplannetjes blind staren. Dan moeten ze het gelag maar aanvaarden. Het gekke is dat de Nederlandse 

generale staf dat eigenlijk ook maar ten grondslag legt aan de eigen operaties. Het scheelt veel geld. Dat kan 

de tweede kamer, voor zover de volksvertegenwoordiging de consequenties ervan begrijpt, voorlopig alleen 

maar als een voordeel boeken. 

2.5 De Vlootwet 

2.5.1 Colijn minister van Financiën 

Het drama van de Vlootwet in 1923 geeft de tegenstrijdigheid in de opstelling van deze 

volksvertegenwoordiging goed weer. In augustus 1923 neemt plots de minister van Financiën, Jhr Mr Dirk De 

Geer, ontslag. Zijn portefeuille wordt overgenomen door de Anti-Revolutionaire Hendrikus Colijn. Een man, 

met hart voor Nederlandsch-Indië, zo heet het. Colijn is er de man niet naar tussen de coulissen te blijven 

bivakkeren. Hij heeft al veel eerder de hand naar de teugels naar het staatsgezag willen uitstrekken, maar 

monseigneur Nolens heeft dat voorkomen. Monseigneur heeft te veel het idee dat Colijn slechts de man van 

de groot-kapitalisten is. Monseigneur komt zelf uit de kringen van de mindere middenstand. Zijn vader was 

leerlooier te Venlo en had een klein onderneminkje in lederwaren. Wiel (de Limburgse gemeenzame 

afkorting voor Willem) had te vaak met zijn broer de vaten looistoffen bolderend moeten voortduwen over 

de Venlose kinderkopjes en de stugge, noeste arbeid van zijn verwekker moeten ondersteunen, om niet te 

weten hoe groot het risico is voor de kleine zelfstandige om in een recessie af te storten in de peilloze 

diepten van het bestendig pauperdom. Hij beziet Colijn met argwaan. Niet, omdat Colijn protestant is. Maar 

omdat hij Colijn kent als grootondernemer die in beslissende jaren directeur is geweest van de Bataafsche 

Petroleummaatschappij, een werkmaatschappij van de Koninklijke Shell-groep. Colijn heeft daar de 

manieren opgedaan van de omhooggevallen nouveau riche die te veel grote corona’s rookt met gouden 

bandjes en te graag lonkt naar oude adel. Hij profeteert ook bovenmatig veel en vér en wordt nooit geremd 

door anderen, die hem erop wijzen hoe vaak hij de plank al heeft misgeslagen. Hij staat graag in de 

belangstelling en op de rode loper. Van ridderorden heeft hij nooit genoeg. 
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Monseigneur herinnerde zich de hieronder gereleveerde Djambi-schandalen te goed om niet met een zekere 

verdenking Colijns optreden gade te slaan, zeker niet nu de Vlootwet, een lang gekoesterd begeren van de 

Anti-Revolutionaire partij, onderdeel uitmaakt van het kabinetsakkoord dat de formatie mogelijk maakte van 

het tweede kabinet Ruys de Beerenbrouck.  De protestanten willen een vloot, die Nederlandsch-Indië moet 

kunnen veiligstellen tegen de eerste agressie van het opdringend Japan. Dat daarbij de genoemde door Esso 

en de Bataafsche betwiste Djambi-velden voor het departement van koloniën een vuistpand zijn om de 

hartelijke vriendschap van Londen te herwinnen, is een ieder overduidelijk. Onder die velden, zich ver 

uitstrekkend onder Straat Malakka, liggen olielagen van hoge kwaliteit, die tot hoogwaardige brandstoffen 

zijn te raffineren via een eenvoudige bewerking. De Koninklijke Shell is als holding van de Bataafsche zeer 

geïnteresseerd in een exploitatiemonopolie. In wezen heeft Deterding, de algemeen directeur van de 

holding, Colijn een directeurspositie gegund, mits hij dat monopolie wettelijk kan borgen via zijn politieke 

connecties.  Colijn heeft toegehapt. Thans moet hij zijn beloftes waarmaken. Want hij zit nu achter de 

groene ministerstafel.  Hééft de Shell dat monopolie, dan moet Shell ook gezekerd zijn van militaire 

veiligstelling ervan, mocht Tokio dat alleenrecht te zijner tijd willen breken.  Daarvoor is een vertragend 

modern smaldeel noodzakelijk. Het moet snel inzetbaar en hoogst wendbaar zijn. Het moet de Japanse 

overval op Sumatra frustreren, totdat vanuit Singapore de zware Britse oppervlakteschepen kunnen 

interveniëren.  Daartoe moet het de Straat van Malakka tijdelijk zekeren, totdat Londen de dreadnoughts 

heeft overvaren. Het hoeft niet in staat zijn een beslissende zeeslag met Tokio uit te vechten.  Wie Colijn 

zegt, zegt Shell, en wie Shell zegt, zegt de Vlootwet. De aanneming daarvan.  

Die Vlootwet zal de inzet zijn van het voltallige kabinet. Verwerpt de Tweede Kamer het wetsvoorstel, dan 

zal het kabinet heengaan. Ruys laat het overduidelijk weten. Maar dan moet men ook meteen goed 

begrijpen dat een rechts confessioneel kabinet er voorlopig niet meer inzit. Colijn is de masseerder en 

trekker geweest van het wetsontwerp zoals het voorligt. Zijn positie overstijgt de competentie van een 

minister van Financiën, vooral, omdat Colijn de maritieme aangelegenheid te dezen volkomen beheerst. 

Verder is hij een Indië-expert. Dat is Ruys allemaal niet. Defensie-aangelegenheden staan bij Ruys niet echt 

hoog in het vaandel. Het bewind van de staat, het zij ronduit toegegeven,  ligt op dat moment in handen van 

Colijn. Hij zal Ruys gaandeweg op het eerste plan steeds méér verdringen. De protestant tegenover de 

katholiek. En is Nederland niet in wezen een protestantse natie? Dus dient Colijn haar leider te zijn, zo 

voelen velen bij “rechts” het.   

2.5.2 Colijn verspreidt de christelijke leer met sabel en met schietgeweer 

De sterke man van de Anti-Revolutionaire partij, die de binnenlandse politiek gedurende het hele 

interbellum uitbundig zal domineren. Hij geldt als de krachtpatser van “rechts”. De militarist bij uitstek. De 

linksen maken op hem kinderrijmpjes. Als kind reeds leert de  kleine Hein/hoe men als Christen groot kan 

zijn. Hij verspreidt de christelijke leer/met sabel en met schietgeweer.  Hein gunt de mammon ook een 

kansje/en werpt zich in de oliebranche. Het leven wordt voor hem romantisch/men maakt hem hoofdman 

van de anti’s. Hij weet de centen te vergaren/Uit het bloed en zweet der ambtenaren. De rijmpjes staan 

onder ouderwets getekende en ingekleurde plaatjes uit een kleuter-prentenboek, dat Colijn in zijn diverse 

levensfasen toont, vrij naar Van Alphen, de beroemde en ook wel beruchte kinderdidacticus uit de 

achttiende eeuw. De man van het gedicht Jantje zag eens pruimen hangen, O! als eieren zo groot. Het boekje 

wordt bij de verkiezingen van 1925 landelijk verspreid door de socialisten. 

Colijn geldt als de internationalist die de buitenlandse politiek bepaalt en krachtig koers vaart tussen de door 

links veroorzaakte draaikolken waartussen het schip van staat moet laveren. Zo zal Colijn zich ook gaarne 

presenteren. Sedert 1913 is hij bekend als militair expert in zijn hoedanigheid als minister van Oorlog. Hij 

maakt veel werk van het idee dat hij, als ex-militair, toch eigenlijk ook een uniform moet hebben als hij de 

legerafdelingen komt inspecteren. Hij kan dat niet doen in zijn uniform dat de Minister als burgerlijk dienaar 

der Kroon bij staatsplechtigheden draagt. De witte broek met dubbele gouden bies, de zwarte frak met 
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vergulde knopen en eikenbladeren lovers op manchetten en kraagspiegels mitsgaders de statiedegen op de 

zijde toont hem dan teveel als de civiele autoriteit, want ook de andere ministers dragen deze uitmonstering 

op Prinsjesdag en bij statiebezoeken.  

Colijn komt het voor dat hij er, komt hij op inspectie of neemt hij de parades en vlootrevues af, militairder bij 

moet lopen en de militaire onderscheidingen op de spang en opgeschort moet kunnen dragen. Hij wenst 

daarom een uniform dat aan de soldateske idee uitdrukking geeft, waarbij hij de sabel kan presenteren en 

schouderen tegen de passanten. Hij komt uit bij een paradepak met lichtblauwe tressen en lovertjes, dat 

echter ook doet denken aan de ceremoniële dracht van een referendaris. Het lijkt bovendien wel wat op de 

merkwaardige uitdossing van bioscoop-portiers en die van de café-dansants van die dagen in Den Haag. 

Wellicht siert het Colijn dat hem zulks niet is opgevallen, maar het komt zijn naaste omgeving voor dat de 

bewindsman zich beter niet aldus kan toetakelen. Met moeite brengt men de minister van de uitvoering van 

zijn voornemen af. Inmiddels tekent dit alles de wat theatrale kant van Colijn. Hij staat, om het zacht uit te 

drukken, graag in het middelpunt van de gebeurtenissen, die hij vaak zelf oproept en daarom als géén ander 

duiden kan. En daarvoor is geen moeite hem teveel. Hij zal ook Wilhelmina doen blijken dat hij graag 

“baron” zal worden bij haar veertigjarig jubileum in 1938. Maar dat is de landsvrouw toch wat te bar. 

2.5.3 De petroleumlucht is in Colijns kleding gaan zitten 

Colijn is, nadat hij Minister van Oorlog is geweest, aangezocht om commercieel directeur te worden bij de 

Bataafsche Petroleum Maatschappij. Deterding, de President-Directeur van de Shell zal hem daartoe 

aanzoeken. Deterding voorziet, nu de Britse vloot zich op grote schaal gaat bedienen van het 

superslagschiptype dreadnought – we bespraken deze ontwikkeling al – dat de olievelden onder Straat 

Malakka, Sumatra en oostelijk Java van groot strategisch belang zullen worden. Het gaat hier voorlopig om 

de Djambi-velden.  Deze strekken zich uit onder internationale wateren. Volgens het traditionele 

volkerenrecht zal Nederland, als koloniserende mogendheid, over deze velden het boormonopolie mogen 

uitoefenen. Daarin wil Deterding kunnen delen via Nederlandse wetgeving, omdat de velden liggen binnen 

de actieradius van de territoriale zee die Nederland kan claimen. Hij heeft daarom een paladijn nodig op 

ministerieel niveau. Het kabinet zal immers koloniale mijnwetgeving moeten bevorderen. Dan kan Colijn 

daarbij de Shell en de dochtermaatschappij in Nederland, de Bataafsche, van uitstekende dienst zijn.  

Hij kent Sumatra als Atjeh-veteraan en heeft bewezen kijk te hebben op de militaire strategie. Deterding 

pusht daarom Colijn. Aan Colijn zal deswege de rest van zijn staatkundig leven de penetrante geur van 

petroleum blijven hangen. Er zijn twee gelijkwaardige concurrenten die aanspraak maken op verreikende 

concessies betrekkelijk de exploitatie van de Djambivelden: Standard Oil enerzijds en Shell anderzijds. Colijn 

dient, dat is het uitgangspunt van Deterding, als hij na zijn ministerschap lid wordt van de fractie van de Anti-

Revolutionaire Partij in de Tweede Kamer, al zijn invloed aan te wenden om te zorgen dat Shell in de prijzen 

valt en Standard Oil erbuiten. In dit stadium is de Anti-Revolutionaire Partij gewend om uitgebreide 

regeringsverantwoordelijkheid te dragen en haar invloed is verreikend. Deterding veronderstelt dat Colijn 

zijn invloed onopgemerkt zal uitoefenen. Hij kent Colijn niet goed, want deze is een man die wars is van 

subtiliteiten en ook niet voorzien is van veel voorzichtig met beleid gedoseerd geduld . Hij blijft de kapitein 

van de koloniale infanterie die, bij onvoorziene weerstand, liever de klewang trekt en er rechtstreeks op 

inhakt.  

Gordiaanse knopen ontwart hij niet. Hij hakt ze met één houw flitsend dóór. In de politiek werkt dat niet 

altijd goed. Bij de Djambi-concessie-gunning zal Colijn deze beheptheid laten prevaleren boven koen overleg. 

Hij zal daardoor in een reeks van Djambi-schandalen terecht komen. Aan de buitenwacht is voorgespiegeld 

dat de Djambi-concessies zullen worden geboden aan de meestbiedende. De koloniale regering zal geen 

protectionisme dulden en zeker geen monopolypositie gunnen aan een Nederlandse maatschappij. Zij zal 
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Indië openstellen voor alle oliemaatschappijen mits deze tijdig en regelmatig inschrijven op de 

aanbestedingen van de concessies via Batavia. Het tegendeel blijkt het geval.  

2.5.4 De voortdurende bevoorrechtingen van de koninklijke Shell-groep 

De Bataafsche Petroleummaatschappij zal al in een voorbereidingsfase bij de concessionering betrokken zijn 

en zij zal misbruik kunnen maken van vóórwetenschap. Erachter blijkt een consortium te zitten, waarbinnen 

Colijn aan de touwtjes kan trekken, gebruikmakend van zijn informaties als kabinetslid in 1913. Zo heeft 

Detering het ook beraamd. Bij de aardolielagen onder het gebied op Sumatra dat Djambi heet, zijn rijke 

lagen voorhanden. Ze zijn makkelijk aannaderbaar. Er hoeven geen grote investeringen voor te worden 

gepleegd. Hoge Indische regeringsfunctionarissen blijken al vanaf 1910 uiterst lucratieve benoemingen te 

kunnen inwachten na hun vroegtijdige ambtelijke pensionering bij de Bataafsche Petroleummaatschappij.  

Als commissaris of toezichthouder anderszins of als beheerder van een installatie.  Daarom wordt de tweede 

kamer argwanend. Het komt te vaak voor. Het valt erg op. Sommige functies lijken kunstmatig.  

De socialisten vragen daarom bij kamerbreed ondersteunde motie in 1915 staatsexploitatie opdat niet 

steeds weer vette functies gereserveerd worden voor een merkwaardig elitair clubje. Private exploratie en 

exploitatie moet uitzondering zijn.  Op dit principe komt die kamer herhaaldelijk terug. Zij wil dat de minister 

van Koloniën er strikt aan vasthoudt. Is hij voornemens dat niet te doen, dan moet hij de 

volksvertegenwoordiging dat tijdig meedelen en een uitgebreid mijnbouwkundig rapport daarbij voegen.  Hij 

kan, als hij dat voornemen bezit, niet volstaan dat rapport ter griffie van de kamer te deponeren en dan 

verder administreren op basis van de aanname dat de kamer, als zij het met de in dat rapport neergelegde 

visie niet eens is, zelf aan de bel zal trekken. Staatsontginning is regel, particuliere exceptioneel. Die 

uitzonderingen behoeven, wanneer de koloniale regering daartoe besluit, aparte redengeving, die de 

tweede kamer moet kunnen bevredigen.  De koloniale regering beweert in 1917-1920 dat staatsexploitatie 

echt niet mogelijk is.  De overheid heeft daarvoor niet de vereiste technische kennis en ook niet de facilitaire 

mogelijkheden. De immense onderneming gaat haar capaciteiten te boven. Maar de kamer gelooft het 

eenvoudig niet. Het  Djambi-terrein tot in de diepste aardlagen komt nu, zo op het oog, in staatsexploitatie 

voor vijf-achtste.  Drie-achtste komt aan de Bataafsche Petroleummaatschappij. Daarbij wordt ook 

concurrentie door Standard-Oil, een USA-oliebedrijf, toegelaten.  Het wordt ook ESSO genoemd. Een USA-

gigant. Die bereid is tot vergelijkbare corruptieve streken als de Shell. Dat kan, als dan de voorstelling maar 

volgehouden kan worden, dat de exploitatie van de velden buitengewoon ingewikkeld is, zo, dat de staat 

haar niet voor haar rekening kan nemen. Dat moet het grondmotief zijn, wanneer de regering 

dienaangaande het gemeenoverleg met de tweede kamer opent over de Djambi-ontginning. De staat wil 

wel. Maar de staat kán niet. 

2.5.5 Simon de Leugenaar zit niet om en niet mét bedrog verlegen 

Aldus de minister van koloniën, Simon de Graaff (1861-1948). Hij is minister van Koloniën in het eerste 

kabinet-Ruys en legt de wettelijke grondslag voor een monopolie-imperium voor de koninklijke Shell-groep 

in de Archipel. Hetzelfde doet Simon ten behoeve van de NV Billitonmaatschappij dat concessie krijgt voor 

de monopolie-exploitatie van tinwinning in de Archipel. Dat is in strijd met afspraken met Groot-Brittannië. 

Dat heeft bij het Tweede Sumatratraktaat van 1870 bedongen dat vrije concurrentie troef zal zijn in de hele 

Archipel voor alle takken van nijverheid. Uiteraard betreft dat ook de olieraffinaderij. Die was in 1870 nog 

niet zo belangrijk. Toen ging het om petroleum vooral als lichtbron. Maar nadat gebleken is wat een 

olieturbine-aandrijving kan betekenen voor de voortstuwing, en nadat de geweldige energie is vastgesteld 

die een benzineverbranding kan teweegbrengen is  ten behoeve van ontploffingsmotoren die op ongekend 

grote schaal toepasbaar blijken, ligt dat fundamenteel anders. Den Haag stelt zich nu op het standpunt dat 

het Tweede Sumatratraktaat alleen maar toepasselijk was op de delfstoffen en nijverheidsvoortbrengselen 

die in 1870 gangbaar waren in het handelsverkeer. Lampolie hoort daartoe. Maar benzine, kerosine en 
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tolueen, die via de Djambi-lagen makkelijk gewonnen kunnen worden, niet. Het Tweede Sumatratractaat 

was een handelsverdrag rebus sic stantibus, naar de stand van zaken die toen algemeen kenbaar waren. 

Daartoe hoorden deze brandstoffen niet. Die werden pas nadien ontwikkeld. Daarop kan dat traktaat dus 

geen betrekking hebben.  Washington en Londen vinden nu, wonderlijk eendrachtig, dat, als de waarborgen 

op een open deur-politiek die het Tweede Sumatraverdrag bevat niet toepasselijk zijn op dat soort olie-

ontginningen en raffinage, Den Haag dat jegens allen – erga omnes – moet doen weten. Dan zullen zij hun 

opstellingen met betrekking tot het behoud van de Indische Archipel door Nederland dienovereenkomstig 

herinrichten. Dat kan betekenen dat de Archipel niet meer hoeft te rekenen op militaire steun, mocht de 

eilandenverzameling op enigerlei wijze bedreigd worden door een derde mogendheid.  Het kán. Het hoeft 

dat niet te impliceren. Het zou wel goed zijn, als Den Haag in ieder geval hierover klare wijn wil schenken. 

Uiteraard deelt Den Haag daarop mee, dat dat traktaat alle nijverheid omvat, geen uitgezonderd. Geen 

staatsmonopolie, geen protectionisme binnen de Archipel. Jegens de volksvertegenwoordiging neemt de 

regering een tegenovergestelde opstelling in. 

  Achteraf blijkt dat alleen de terreinen die de Bataafsche heeft verkregen inderdaad intensief zijn 

geëxploiteerd. De rest is zo goed als verwaarloosd gelaten. De totale Djambi-concessie is gegund aan de 

Nederlandsch-Indische Aardoliemaatschappij, die een holding blijkt.  Die heeft deze splitsing toegelaten. Zij 

heeft de gunstigste velden door geconcessioneerd aan de werkmaatschappij, de Bataafsche. De rest heeft hij 

braak laten liggen ter voortgezette exploitatie, zogeheten, te zijner tijd, door de staat. Wat betekent dat 

anders, dan dat eigenlijk toch de staatsexploitatie moedwillig is gefrustreerd? Aan Standard-Oil is nooit een 

vrije bieding toegelaten. Dat heeft de Graaff wel gesuggereerd, dat Esso, zoals Standard-Oil in de wandeling 

bekend staat, tijdig is ingelicht over haar mogelijkheden. De gezant van de USA in Den Haag protesteert: aan 

Esso zijn allerlei inlichtingen dienaangaande door de Nederlandse gezant te Washington niet doorgegeven. 

De koloniale regering wil feitelijk de koninklijke Shellgroep altijd preferenties gunnen. Ondertussen blijken 

de gepensioneerde koloniale topambtenaren steeds weer privileges vanwege de Bataafsche te genieten. De 

kamer is dus moedwillig bedrogen, vooral door de minister van Koloniën, die voortaan als “Simon de 

Leugenaar” door het leven gaat. Veel schijnt de bewindsman zich er niet om te hoeven bekommeren: de 

Anti-Revolutionaire fractie beschermt hem steeds weer doeltreffend. Hij kan de twintiger jaren gewoon 

bijna uitzitten op het gebouw van Koloniën aan het Plein. In het derde kabinet-Ruys komt hij evenzo vrolijk 

weer terug als minister van Koloniën en zet zijn concurrentievervalsende beleid stomweg lineair voort.  

Hij schijnt welhaast onaantastbaar te zijn en zelfs schikkingen van de gouverneur-generaal Van Limburg 

Stirum moeiteloos te kunnen terugdraaien.   En daardoor zal Colijns naam bij “links” nog meer bezoedeld 

raken dan zijn reputatie van petroleumboer al rechtvaardigde, omdat zijn blazoen die vlek van corruptie niet 

zal kwijtraken. Steeds weer weten de socialisten en vrijzinnig democraten of progressief liberalen achter 

geheime stukken te komen en steeds weer prijkt daar Colijns naam tussen.  En steeds weer moet deze 

steeds ingewikkelder verhalen ophangen om zich, ook als fractieleider, van iedere schijn  van 

belangenverstrengeling vrij te pleiten.  Voor iemand die steeds Christus als zijn Steenrots pleegt aan te 

roepen, is dat in confessionele kring niet voordelig, al zullen zijn mannenbroeders hem het nooit 

aanrekenen. Zijn katholieke bewoners van het regeringskasteel daarentegen zullen hem steeds met een 

scheef oog blijven aankijken. Katholieken mogen niet veel in Nederlandsch-Indië, hun missie is maar 

spaarzaam toegelaten en op hogere ambtelijke posten zal men ze niet aantreffen. De koloniën lijken, als in 

de dagen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, een zuiver calvinistische aangelegenheid. En de 

katholieken begrijpen nu waarom: de Here Here laat daar ongebreideld gesjoemel gaarne toe, mits het maar 

onopgemerkt blijft. 

2.5.6 Een logisch samenstel der vloot vereist een financiële machtigingswet 

De Vlootwet is daar typisch de resultante van, zo vinden velen in de kamer en daarbuiten. Het wetsontwerp 

komt voort uit vele jaren strijd over de verdedigbaarheid van de immense Indische archipel. Een 
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regeringscommissie geeft op dat deze niet bereikt kan worden zonder een “logisch samenstel der vloot”. 

Daarmee bedoelt die commissie een coherent smaldeel, dat als zelfstandigheid iets zal vermogen tegen een 

Japanse penetratie in de archipel. Want het Land der Rijzende Zon wordt wel in geen rapport of ontwerp 

genoemd, maar dat dat de vijand zal zijn waartegen de vloot gericht zal zijn, is iedereen duidelijk. Bij de 

kamerdebatten zal dat de onuitgesproken vooronderstelling zijn, die niemand durft te articuleren, en ook 

dat geeft aan de komende debatten iets spookachtigs en schimmigs. 

 De tweede kamer zal dit in de komende veertiger jaren herhalen, als het gaat om de weerbaarheid tegen 

Duitsland. Ook dan zal die vijand niet bij name genoemd mogen worden of bij scenario’s waarvan men zou 

moeten uitgaan gesuggereerd mogen  worden. De regeringscommissie is van oordeel, dat het Indische 

smaldeel zal moeten bestaan uit vier kruisers, vierentwintig torpedobootjagers, vijftig onderzeeboten, vier 

onderzeeboten-mijnenleggers en nog veel aanvullend logistiek ondersteuningsmaterieel, varend en aan de 

wal. De commissie berekent, dat dit alles een minimum is. Zij refereert aan de ontwikkeling betreffende de 

mariene weerbaarheid tussen de staten. Zij stelt tevens vast dat het materieel twaalf jaar dienst zal kunnen 

doen. Dan zal het zaakje opgevaren zijn en moeten nieuwe budgetten beschikbaar komen. 

Het rapport, waarvan bij de aanbestedingen uitgegaan moet worden, is betreurenswaardig helder en 

eenduidig. De commissie is uiterst deskundig en heeft alles bekwaam uitgecijferd. En daar houden we hier in 

Nederland niet van. Het kabinet wel. Maar de volksvertegenwoordiging niet. Want dat dit smaldeel de 

begroting zwaar zal belasten, dat is duidelijk en óók, dat als de aanbouw is aangevangen, die belasting 

decennia geprolongeerd zal worden. Het kabinet zal dus, wil het kwaliteit leveren, noodzakelijkerwijs over 

zijn graf moeten regeren. Het komt toch nog met een versoberd vlootprogram. Het stelt de aanbouw van 

twee kruisers voor. Daaromheen een kern van zestien onderzeeboten, twee onderzeeboot-mijnenleggers, 

twaalf jagers en vier flottielje jagers, maar weer honderd vliegtuigen ter luchtdekking. In dit opzicht is het 

kabinet toch een licht opgegaan: zonder luchtdekking zal dit smaldeel niets kunnen uitrichten. Verder: bij dit 

smaldeel zal het niet kunnen blijven. Zodra het in de vaart is gekomen zal een tweede moeten worden 

aanbesteed. Hoe dat samengesteld zal zijn valt nu nog niet te zeggen. Het luchtwapen is in alle landen sterk 

in ontwikkeling. Dat tweede smaldeel zal daarop moeten zijn ingericht, ook wat betreft luchtafweer op de 

schepen. Wanneer echter vijandelijke actie is te duchten van een mogendheid die vliegdekschepen in haar 

vloot opneemt, zal Nederland daarop technisch moeten reageren. Tokio heeft net dat soort schepen op de 

helling staan. Maar daarover mag in Den Haag niet gerept worden. Verder: uiteindelijk zal de Indische vloot 

zeker vier zware slagkruisers moeten omvatten, mocht het risico van  een invasievloot ontstaan binnen de 

Archipelstraten. De ministers Westerveld (Marine), Colijn (Financiën)  en Van Karnebeek die het ontwerp 

verdedigen noemen Tokio geen moment. Een hele prestatie. Maar de kamer vraagt ook zorgvuldig niet naar 

de hypothetische vijand. Allen zijn het er over eens dat Nederlands Indië de kurk is waarop Hollands 

welvaren drijft. Dus moet men voor de verdediging daarvan ook wat over hebben. 

 De kosten worden nu voor zes jaar precies opgegeven. Daarbij wordt aangetekend dat in ieder geval de 

havenbekkens van Soerabaja gemoderniseerd zullen moeten worden, wil deze vloot daar kunnen havenen. 

Die werkzaamheden komen dan ten laste van de Indische begroting. Het kabinet zal daarom de koloniale 

regering voor langer dan vier jaar binden, dus ook in het Verre Oosten blijven doorregeren als het politiek ter 

ziele is.   Want het zal korter zitten dan de periode, gevorderd voor aanbouw, opwerking en aflevering van 

het varend gedeelte. Dat het zelfs héél kort zal zitten, dat beseft nog niet een ieder, maar De Geer beseft het 

wel. Colijn zal het hem eeuwig kwalijk nemen, want hij zal dan de portefeuille van De Geer moeten 

overnemen. Wel geldt Colijn als de “coming man”, maar het is nu nog iets te vroeg om het roer van staat in 

de knuisten te nemen: eerst moet Ruys, liefst over een sociaal onderwerp dat verzet uit katholieke hoek 

oproept, struikelen. En Colijn vond De Geer toch al zo’n kamertjes-zonde stiekemerd. De weerzin waarmee 

hij deze figuur zal blijven bezien zal het land beslist niet te stade komen. 
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2.5.7 De spagaat in de volksvertegenwoordiging 

De volksvertegenwoordiging zit in een merkwaardige spagaat. Zij wil, in meerderheid, het ontzaglijk 

koloniaal bezit in de oost blijven koesteren. Gedurende de vredesonderhandelingen te Versailles zag het er 

in het begin naar uit, dat de geallieerden het Nederland zouden gaan betwisten. Want als Duitsland al zijn 

koloniën moest opgeven, waarom zou dan zijn trouwe Nederlandse paladijn het zijne ongeschonden mogen 

behouden? We zagen dat Van Karnebeek door uiterst handig manoeuvreren Nederland uit deze benarde 

positie wist te redden. Maar nu de dreiging voorbij is gaat de volksvertegenwoordiging er voetstoots vanuit 

dat dit rijke overzeese bezit voor alle mogendheden vanzelfsprekend is. Meer nog, zij vertrekt van de idee 

dat Groot-Brittannië via de Volkenbond wel bereid zal blijken zijn vloot in te zetten voor het Nederlandse 

Imperium in de Stille Zuidzee en de Indische Oceaan. Zelfs het vlootwetsontwerp-1923 gaat daarvan uit. Het 

voorziene smaldeel zal een overval door een derde mariene mogendheid moeten kunnen vertragen. Meer 

niet. De Britse vloot zal de invasievloot van de onbenoemde derde mariene mogendheid naar de kelder 

moeten jagen. 

Brittannië heeft bij de Vlootconferentie van Washington in 1922 zijn maritieme dominantie weten te 

behouden op de wereldzeeën, zij het, dat het Frankrijk een gelijkwaardige positie gunde, wetend, dat het 

dat voorlopig niet zou kunnen realiseren. Brittannië heeft Nederland steeds in het Verre Oosten gesauveerd 

na 1815, waarom zou het dat nu dan ook niet doen? Bij de tweede, koloniale, conferentie te Berlijn in 1885 

hebben de koloniserende mogendheden elkaar toegezegd dat zij zouden zorgen, dat hun koloniale territoria 

effectief  van interne rechtshandhaving zouden worden voorzien. “Effectief”, dat betekent: dat de westerling 

daar beschermd zou  worden door het koloniaal gezag tegen aantastingen van zijn geprivilegieerde positie. 

De Brit zou zich gerust landinwaarts moeten kunnen begeven, omdat hij als Brit geïmmuniseerd zou zijn 

tegen wederrechtelijke aantastingen. Nederland kon dat de Britten bij stukken na niet borgen, maar Londen 

sprak het daarop voorlopig ook niet aan. Daarom zette Nederland niet hoog in op de Indische 

weerbaarheidsmiddelen. Mocht het nodig zijn, dan zou Londen wel interveniëren en in de Japans-Russische 

oorlog van 1905 kwam het daarin niet bedrogen uit. Waarom zou het nu dan anders liggen? 

Omdat Groot-Brittannië bijna lekgeslagen was op de uitputtingsoorlog 1914-1918. Sedert 1916 had het de 

ene lening na de andere moeten sluiten met zijn grote trans-Atlantische concurrent in het Angelsaksisch 

rechtsgebied: de Verenigde Staten van Noord-Amerika. De onbeperkte duikbootoorlog vanaf februari 1917 

had de nijpende voedsel- en grondstoffensituatie steeds meer doen toenemen, terwijl een groot deel van de 

burgerbevolking had moeten werken in de oorlogsindustrie, een activiteit die wel producten maar geen 

deviezen opleverde. In 1920, nadat de idealistische strevingen van Wilson door de Amerikaanse 

volksvertegenwoordiging vol walging waren verworpen, begonnen de Verenigde Staten de leningen die 

Groot-Brittannië had moeten aangaan met de kosten en interesten terug te vorderen.  

De dominions van het Gemenebest begonnen zich ook steeds vaker af te vragen, waarom zij de Londense 

oorlogsverklaringen als de hunne hadden aanvaard en voor wiens belangen ze nu eindelijk gevochten 

hadden. De eisten ook  terugbetalingen van de oorlogsleningen en toonden weinig compassie. De Britse 

vloot was wel niet opgevaren, maar in 1920 waren de grotere schepen sleets. De slagschepen en slagkruisers 

werden wat gemoderniseerd, zoals de Hood, maar meestal waren de  nieuwigheden die gaandeweg werden 

aangebracht in strijd met de oorspronkelijke constructie – de Hood bijvoorbeeld reageerde op de zwaardere 

bovendekse bepantsering met de eigenaardige gewoonte om op haar kont te gaan zitten bij hogere 

snelheden – en in het algemeen nam de wendbaarheid en de actieradius erdoor af. Nieuwere schepen zaten 

er stomweg niet in. Wat Engeland had, was net genoeg voor een globale beveiliging van het Imperium, maar 

dan moest er niet ergens een brandhaard uitbreken. Kortom: financieel stond Groot-Brittannië er eigenlijk 

beroerder voor dan het Koninkrijk der Nederlanden. En nu zou Albion nog moeten optreden als kindermeisje 

voor dat Nederland? Geen denken aan. Daarom waren de veronderstellingen van de tweede kamerleden al 

vanaf 1922 absurd: Engeland zou geen effectieve bescherming bieden in de Indische archipel, ook niet als 
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Volkenbondslid. Het was zich trouwens van die Bond al aan het distantiëren. Het zag te goed wat Frankrijk 

met de Volkenbond aan het uithalen was. 

2.5.8 Katholieken versus socialisten en de rest 

Er waren er maar weinigen in de Tweede Kamer die zich dit alles bewust wilden zijn. Nolens zag het als geen 

ander, nuchter realist als hij was. Maar hij wist óók dat zijn fractie, die hij normaliter uitmuntend onder de 

duim had, in dit geval niet zou antwoorden aan de fractiediscipline die hij haar normaal makkelijk – via het 

tikken met zijn monseigneuriale zegelring tegen de inktkoker op de achterste bank ter rechterzijde – kon 

opleggen, zelfs tijdens lopende debatten. Werd de Vlootwet aangenomen, dan was het petroleumkapitaal 

voorlopig veiliggesteld, zo redeneerden de “progressieven” in zijn fractie. Maar dat zou dan gaan ten koste 

van de sociale voorzieningen die de minister van Arbeid, Piet Aalberse, zo dierbaar waren en die Aalberse 

met moeite toch nog door had weten te drukken in de eerste kabinetsperiode van Ruys. In de periode 1918-

1922 toen iedereen van rechts doodsbenauwd was voor de revolutionaire oprispingen van de 

sociaaldemocraten. In Duitsland kon men zien wat er gebeurde als de socialisten echt aan de regeermacht 

waren – de hyperinflatie was om zich heen aan het grijpen, een arbeider kon voor miljoenen rijksmark 

nauwelijks roggebrood met reuzel kopen – en dat joeg ook de vrijzinnig liberalen in Nederland grote schrik 

aan. Die zouden zeker niet meer met de socialisten willen coaliseren. Letterlijk: tot geen prijs. De 

Nederlandse arbeidsmarkt werd overstroomd met Duitse werklozen die voor een schijntje tot slavernij 

bereid waren. Ze concurreerden de georganiseerde Nederlandse arbeider gewoon van de markt.  Als men 

nog enige collectieve zekerheid wilde bewaren moeten de socialisten geïsoleerd blijven tot ze hun verstand 

weer terug hadden. 

De katholieke fractie was op dat moment veeleer een middenstands- en arbeiderspartij geworden dan een 

die opkwam voor de belangen van de grootindustriëlen in de sigaren-, emballage- textiel- en 

huidenindustrie, die in zuidoostelijk Noord-Brabant zo sterk vertegenwoordigd was. Daarop had Nolens 

gedurende het districtenstelsel nog kunnen vertrouwen, maar nu niet meer. Althans niet automatisch. Er 

waren tien dissidenten of twijfelenden  in zijn fractie. Die waren, om de fractie toch vooral maar sociaal-

progressief te doen zijn, bereid tot tegenstemmen, zonder de gevolgen daarvan op langere termijn te willen 

overzien. Daar was Bomans – de vader van Godfried, zeker – die toch al Nolens’ gezag nauwelijks wilde 

aanvaarden, reeds omdat hij een prima donna wilde zijn. Hij had de pest aan Nolens, omdat deze altijd 

rechts achter hem kwam staan als Bomans, staande op het rostrum, de Kamer toesprak. Alsof monseigneur 

het recht had Bomans te berispen, als hij uit de hand liep. Dan was er Deckers, die eigenlijk uit was op een 

rood-roomse coalitie. Van Schaik flirtte ook al met mensen als Vliegen en Schaper die destijds Troelstra niet 

hadden willen laten vallen als een baksteen. 

De socialisten waren tegen de Vlootwet, met hen medestemmen was dus een invitation á la valse in de 

komende kabinetsformatie. Want dat het kabinet-Colijn zou vallen, als de Vlootwet er mede door de 

katholieke stemmen niet dóór kwam, dat stond als een paal boven water. En dat was er nog dat hysterische 

meisje Van Bronsveld-Vitringa, notabene een katholieke renegaat! Een gloednieuw vrouwelijk kamerlid, dat 

de toorn van monseigneur durfde tarten. En inderdaad: de tien dissidenten stemden tegen. Colijn viel. 

Monseigneur had het niet kunnen voorkomen. Indië verloren? Rampspoed geboren. Dat wist monseigneur 

net zo goed als Colijn. Hij leefde zich uit op meiske Bronsveld, dat spoedig daarna fractie en kamer vaarwel 

zei. Ze ging in het klooster.  Dat kwám er nu van, als vrouwen zich verzetten tegen het geestelijk gezag. 

2.6 Agitaties tegen het regeringsgezag: groeiend antipapisme 

2.6.1 De agitatie tegen het confessioneel militarisme 

Het kabinet-Ruys valt. Colijn en Ruys zijn deze keer eenstemmig: een rechts kabinet dat niet meewerkt aan 

de bevordering van de Vlootwet zal niet door de protestanten geaccepteerd en ook niet gedoogd worden. 
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Men ziet hier hoe merkwaardig religie en staatkunde hier verbonden zijn. Want theologisch is er geen 

grondslag voor die protestantse persistentie bij dat weerbaarheidsmiddel, zoals er evenmin katholieke 

moraaltheologie panklaar  bij de hand is, om de verwerping van het aanhangig ontwerp te legitimeren. Maar 

de protestanten maken óók duidelijk: voor hen geldt die verwerping min of meer als hoogverraad. En uit de 

tachtigjarige oorlog menen zij te weten, dat katholieken zulke hoogverraders plegen te zijn. Zij zullen 

daarnaar ook handelen, is hun dreigement. De stemming over het ontwerp in de kamer verloopt ook min of 

meer melodramatisch. De publieke tribune is overvol.  

De diplomatenloge puilt uit van de vertegenwoordigers van het Britse Rijk. Op het Binnenhof staan de 

mensen bij drommen. Maandenlang is tegen het ontwerp door links hevige agitatie gevoerd waarbij geen 

middel is geschuwd. De Tweede Kamer is bijna voltallig. Visser van IJzendoorn, de afgevaardigde van de 

conservatieve Liberale Unie is voor het laatst in haar midden. Doodziek als hij is, heeft hij zich toch naar de 

landsvergadering gesleept, opdat het ontwerp niet zal verworpen worden omdat hij zijn stem niet uitbracht. 

De stemming geschiedt bij afroeping, opdat ieder kamerlid zijn verantwoordelijkheid ter dege beseffe. De 

afroeping wordt met grote spanning afgewacht. De verwerping veroorzaakt grote consternatie. De socialist 

Duys roept de uitslag door een open raam het Binnenhof op, wat een pandemonium veroorzaakt. Het 

kabinet valt, en dat is de schuld van de katholieken. Zo zien het de protestanten. Zij steken dat niet onder 

stoelen of banken. 

De protestanten proberen daarom Troelstra naar voren te schuiven als kabinetsformateur. Hij is de leider, zo 

zeggen zij, van de opposanten tegen de Vlootwet. Het is een paskwil. De Vlootwet haalde het niet door de 

dissidente katholieken. Iedereen weet het. Ruys neemt het Nolens echt kwalijk. Monseigneur heeft 

weliswaar een barst in het zegel van zijn ring als protonotarius apostolicus geslagen bij het betikken van zijn 

thans gedeukte tinnen inktpot toen Bomans weer eens van leer trok, maar dat is Ruys niet genoeg. Hij had 

erop mogen rekenen dat monseigneur de fractiediscipline  had weten af te dwingen via alle andere, veel 

heimelijker middelen, zoals de sociale dood binnen de katholieke zuil. Nolens had de dissidente 

tegenstemmers moeten dreigen dat zij voortaan een paria zouden zijn, uitgestotenen, die niet meer op een 

baan hoefden te rekenen. Nu staat Ruys in zijn hemd tegenover zijn wederstrever Colijn, die hem toch al 

steeds de baas blijkt te zijn. Op het woord van een apostolisch notaris, tevens minister van staat, kan een 

Limburgs edelman waarachtig óók al niet meer rekenen. De zondagse wandelingen op het Scheveningse 

wandelhoofd aan het eind van de Kurhaus-promenade door de premier en monseigneur komt nu een 

definitief einde.  Jammer. Het komt nooit meer goed. Nolens wordt niet graag aan zijn falen herinnerd, 

vooral niet als het mensen zijn die dat erg goed doen omdat ze van alle achterklap op de hoogte zijn.  Maar 

de protestanten weten te goed, dat de roomsen nimmer zullen willen samenwerken met Troelstra, de 

revolutionair uit november 1918. Zijn gefaalde staatsgreep ligt nog te zeer in het geheugen. Door deze 

openingszet loopt de formatie van een nieuw kabinet totaal uit de rails. Het eind van het liedje is dat de 

Kroon het ontslag van het kabinet weigert: Ruys moet verder. En nu breekt een periode aan van voortgezet 

katholiekje pesten.  Het antipapisme steekt weer de kop op. Door alle lagen van de Nederlandse bevolking. 

Het neemt velerlei vormen aan, die niets met de defensie te maken  hebben. 

2.6.2 De subsidiëring van de katholieke zaak ten laste van de rijkskas 

Reeds lang hebben verschillende politieke partijen met weerzin aangezien dat de katholieken, sedert zij het 

regeerkasteel bezetten, collectieve middelen aanwenden voor de bevordering van de “katholieke zaak”. De 

katholieke zaak, niemand weet wat dat precies is, maar het is iets anders dan het “katholieke geloof”. Het is 

een winstgevende handelsonderneming op religieuze grondslag die gericht kan zijn op de coöperatieve 

aankoop van guano en chemische kunstmest, de oprichting van zwembaden en van belangen van de 

detailhandel in schoenlapperij-benodigdheden. De katholieken wenden de in 1922 bereikte totale financiële 

gelijkstelling van bijzonder en openbaar neutraal onderwijs aan, om grote fondsen op te richten. Zij kunnen 

dat doen, ik releveerde dat al,  omdat zij het onderwijs en hoger onderricht doen geven door kloosterlingen 
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die de gelofte van armoede hebben afgelegd. Zij vangen wel het volle salaris van de leerkracht die van 

overheidswege neutraal onderwijs geeft, maar sluizen dat weg naar instituten die met name pastoors plegen 

op te richten in parochieverband. De kloosterlingen laten zich onder de dwang van de evangelische raad die 

de “gelofte van gehoorzaamheid” heet door de pastoors, de abten,  oversten en priores volledige ringeloren 

en mangelen, want ze gaan ook nog eens uit collecteren voor “de katholieke zaak”. Ze worden gedreven 

door een transcendente propeller die hen bergen doet overstijgen. 

Die pastoors richten bijvoorbeeld geitenfokverenigingen op. Daar worden geiten dus gefokt op rooms-

katholieke grondslag. Of zuivelcentrales. Daar wordt gekarnd met inachtneming van de laatste pauselijke 

encycliek. Wandelsportverenigingen, radioverenigingen en dahliaclubs. En inderdaad ambachtsgildes, die 

zich tot beroepsorganisaties ontwikkelen gericht op de agrarische sector, het emballagebedrijf of de 

sigarenhandel. Al deze organisaties krijgen een “geestelijk adviseur”. Dat is meestal de jongste kapelaan, net 

van het seminarie. Zijn wil is wet. Een hunner komt op het onzalige idee dat er een aparte rooms-katholieke 

organisatie nodig is voor het middenstand krediet. Die komt er onder de naam “Hanzebanken”, die worden 

aangestuurd door die kapelaans. Die van kredietverlening en bancaire dekkingsmechanismen geen verstand 

hebben. Een déconfiture dreigt dan ook na enkele jaren. Die kan een ernstige bedreiging vormen voor de 

kleinere belegger en daarmee het midden- en kleinbedrijf voor langere tijd lamleggen. De katholieken in de 

tweede kamer vragen daarom om steunmaatregelen. Want een nationaal belang is hiermede tevens in het 

geding. De Kamer krijgt er niet genoeg van om het wanbeleid van de geestelijkheid breed uit te kruisen. Dit 

komt er nu van als het confessioneel sektarisme zich aan iedere sector van het economisch verkeer 

meedeelt. De verzuiling als frustrerende factor voor geïntegreerd overheidsbeleid.  

Met “verzuiling” bedoelt men de compartimentering van het openbare leven naar levensbeschouwing en 

confessie. De calvinisten beginnen in de staat een parastatale organisatie op te bouwen, met calvinistische 

of gereformeerde ziekenhuizen, bibliotheken, onderwijsinstellingen, volksuniversiteiten enzovoorts. Met 

overheidssubsidie. De luthersen, de Portugees-Israëlitische, de Aszkenasische, de wederdopers en de 

vrijzinnig-protestantse, de socialistische, de humanistische evenzeer. Hen allen overtreft daarbij de kerk van 

Rome, die zich de Una Sancta, de enige ware rooms-katholieke noemt. Die is altijd geweldig goed 

georganiseerd geweest en heeft zeker in Nederland altijd een staat in de staat gevormd, want zij is openbaar 

lang verboden geweest, eigenlijk tot 1848. In 1848 heeft de grondwetswijziging van Thorbecke haar vrijheid 

geschonken. Ze heeft nu dus een geweldige voorsprong op de anderen. En dat buit ze uit, in een irriterende 

triomf. Allemaal middellijk van de belastingcenten, waardoor ze een onevenredige druk op de schatkist legt. 

Dat blijkt nu wel bij deze déconfiture van de Hanzebanken.  Het is alles waar. Maar dat anders ook veel 

middenstanders op de fles gaan is óók waar en daarom besluit Ruys toch tot de gevraagde steun. Het hek is 

daarmee van de dam. 

De tweede kamer wordt er nu extra alert op, omdat het overheidsbeleid hierdoor eigenlijk bevroren wordt. 

Iets nieuws kan immers geen kabinet nog ontwikkelen, want de roomsen zitten op de centen, dat zie je nu 

aan de verwerping van die Vlootwet. Ruys heeft Nolens toch de vrijheid gegeven, die het regeerakkoord 

verbood, allemaal voor zijn schotjespolitiek en katholieke geitenfokkerijen. De parlementaire gemoederen 

verharden zich tegen de Roomsen. Als de Roomsen vragen om via de Winkelsluitingswet mogelijk te maken 

om op typische Roomse feest- of gedachtenis agenda als Maria Lichtmis, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag,  

Petrus-en-Paulus dag, of Allerheiligen de winkelier te vergunnen zijn nering al of niet te sluiten, waarbij hij bij 

sluiting de voorgaande dag een paar uren langer mag openblijven, komt de kamer tegen hen in het geweer. 

De staatkundig-gereformeerden mogen dan een waar theologisch bacchanaal in de kamer aanrichten, 

omdat deze heiligendagen slechts “menselijke inzettingen” zijn die “onze vaderen” steeds hebben 

verworpen.  
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2.6.3 De verwerping van de begroting van Buitenlandse Zaken wegens het gezantschap bij de 
paus  

De  afstemming in 1925 van het gezantschap bij de Paus, dat in 1917 hersteld was, is het ultieme bewijs van 

dit groeiend antipapisme. De begroting voor Buitenlandse Zaken moet het weer eens ontgelden. Een 

kabinetscrisis is het gevolg. Daarbij speelt geenszins het belang van het gezantschap een rol. Dat dat er is, is 

eigenlijk wel in den brede aanvaard. Het Vaticaan is een uitnemend knooppunt van uiteenlopende 

diplomatieke betrekkingen. Een wat geïsoleerde staat als Nederland doet er goed aan daar een bestendig 

luisterend oor te leggen. Bovendien erkennen zelfs de protestanten dat men door het gezantschap geenszins 

de paus erkent als stedehouder Christi. Men erkent slechts de Heilige Stoel als een belangrijke 

supranationale organisatie, evenals men zulks het Rode Kruis doet wedervaren. Ware het anders, zou dan 

Washington bereid zijn een Apostolisch Delegaat voor die Stoel te ontvangen?  Of zou dan Anglicaans 

Engeland bereid zijn een internuntiatuur te accrediteren?  De protestanten weten heel wel, dat dat de stand 

van zaken is, want zij zijn straks bereid de Nederlandse gezant te Bern te accepteren als interim-gezant bij 

die Stoel. Hier laten zij zich wel heel erg in hun kaart kijken. Neen, het geldt hier duidelijk papen-pesterij. Ten 

nadele van de staat, want de crisis kost veel geld en na 1935, als de oorlogsdreiging toeneemt, zal menigeen 

de Vaticaanse gezant voor Nederland missen. Hier is men niet alleen enghartig, maar ronduit kinderachtig 

geweest. 

Wanneer dan ook een van de meest geharnaste tegenstanders van deze verzuiling, Mr H.P. Marchant, sinds 

mensenheugenis fractievoorzitter van de zo lastige Vrijzinnige Democratische Bond, waarachtig stiekem 

overgaat naar het katholieke geloof, is dat een zaak van nationale staatkundige betekenis. Vooral omdat 

Marchant juist op het moment dat die geloofsovergang uitkomt minister van Onderwijs is in het brede-basis-

kabinet Colijn, dat regeert van 1933-1937. Hier trekt Rome aan heel veel touwtjes, zo luiden de 

hoofdredactionele commentaren in de landelijke dagbladen, behalve dat van De Tijd, maar dat is dan ook 

een pastoorskrant. Marchant is op dat moment flink aan het bezuinigen, vooral op protestantse en 

humanistische lagere scholen, en lijkt daarbij de katholieke vrijwel ongemoeid te laten. Rome laat geen 

schatkistgeld toe voor de defensie, maar wel voor kerken, kloosters, kapellen en scholen waar men op 

katholieke grondslag leert dat één en één waarachtig twéé is, totdat de volgende Encycliek het zal 

verbieden. Marchant moet dan ook het veld ruimen en een kabinetscrisis is weer het gevolg. Aan Marchants 

bezuinigingspolitiek komt echter geen einde. Maar nu wordt heel precies geïnspecteerd, tot op gemeentelijk 

niveau, waar Rome thans weer de centen weghaalt. Dat Rome dat doet, is thans wet van Meden en Perzen. 

2.6.4 Het duo Romme-Goseling 

De katholieke fractie laat ook weinig na om die indruk weg te nemen. In het derde kabinet-Colijn (1937-

1939) zitten twee ministers die vóór alles tartend katholiek zijn: de minister van Justitie Goseling en de 

minister van Sociale Zaken Romme. De laatste voert een actieve werkverruimingspolitiek, waarbij de 

steuntrekker – ontvanger van werkloosheidsuitkeringen – verplicht is mee te doen aan de uitvoering van 

bepaalde openbare werken, zoals parkaanleg, dijkages, agrarische ontginningen en de bouw van 

kampementen, mede ter herberging van de aanzwellende vluchtelingenstroom uit het oosten. Die stroom 

bestaat vooral uit joden, op de vlucht voor Hitlers antisemitische staatkunde.  

Romme richt de D.U.W. (Dienst Uitvoering Openbare Werken) op, die veel bevoegdheden krijgt die, zo 

zouden we dat thans zeggen, weinig op heeft met de persoonlijke levenssfeer van de steuntrekkende. 

Romme vindt dat werklozen in het buitenland ook aan de werkverruiming kunnen worden gezet. In 

Duitsland is veel vraag naar ambachtelijk opgeleide manspersonen die Duits verstaan en kunnen spreken in 

de grootindustrie. Daarbij gaat het ook om de op volle toeren draaiende oorlogsindustrie. Romme 

verheimelijkt dat niet. Waarom zouden Nederlandse jongelieden daar niet hoeven te werken als de arbeid 

en de omstandigheden passend geoordeeld kunnen worden door zijn departement? Het feit dat de 
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verlofregelingen schriel zijn en de kampementen waar zij desgevallend ver van de grens gehuisvest worden 

ook voor die tijd nogal sober genoemd kunnen worden, terwijl er op locatie geen ontspanning of vertier 

gezocht kan worden, acht Romme betekenisloos. De jongelui leren er regelmaat, reinheid en discipline – dat 

laatste is zeker waar – en er zijn meestal voortgezette scholingsgelegenheden. De jongemannen moeten 

maar eens leren bij moeder pappot weg te komen. Het zijn niet de antwoorden die de sociaaldemocratische 

fractie bevallen en aanleiding geven verdere kritiek achterwege te laten. Romme gaat voort op de ingeslagen 

weg. In 1941 zal deze oostelijke werkverruiming aanzienlijke aantallen jongemannen uit bezet Nederland in 

de gelederen van de industriële arbeiders aldaar doen opnemen, op straffe van het verval van hun 

steunuitkering.   De gang van zaken zal ook na de oorlog Romme blijven achtervolgen. Heeft hij op deze wijze 

geen steun verleend aan de vijand in tijd van oorlog? Het is een misdrijf tegen de staat, waarvan de 

verdenking schijnt te schuren met de prominente positie die Romme alsdan inneemt als leider van de 

rooms-katholieke fractie van de Katholieke Volkspartij in de dagen van Herrijzend Nederland. En ook dan 

zullen vragen gesteld worden, die niet eenvoudig te beantwoorden zijn. Romme schijnt er talent voor te 

hebben ze aan te trekken.  Uiteraard blijkt weer dat soms projecten worden aanvaard, waarvan Rome 

inzonderheid baat schijnt te trekken, bijvoorbeeld bij de oprichting van scholingskampen die de trekken van 

retraite-instituten vertonen, waarin vooral katholieke jongemannen de weg naar het heil komen digereren. 

In bijwezen van de kapelaan die hen ook adviseerde hun spaarcenten onder te brengen bij een van de 

Hanzebanken. Rommes politiek is duur, en weer schijnt Rome daar garen bij de spinnen. Romme en Rome, 

twee handen op één buik.  

De katholieke minister van Justitie Goseling maakt sterk de indruk zijn bediening te misbruiken om de aloude 

canonieke immuniteit van de rooms-katholieke geestelijkheid te laten herleven, zoals de middeleeuwen die 

kende. In innige samenwerking met de roomse bisschoppen schijnt Goseling direct in strafvorderlijke zaken, 

die volledig rechtsaanhangig zijn in te willen grijpen, wanneer personen met de kruinschering of de tonsuur 

voorwerp dreigen te worden van een gerechtelijk vooronderzoek. Goseling ontziet zich niet dan officieren 

van justitie te doen weten, dat zij zich beter kunnen bezinnen, als zij hun loopbaan willen voortzetten. 

Goseling is er zich zeer van bewust dat een zaak niet meer ingetrokken kan worden, wanneer het onderzoek 

ter terechtzitting openlijk is uitgeroepen op de grondslag van een tenlastelegging tegen de betrokken 

geestelijke, kloosterling of religieus. Het optreden van Goseling in de tweede kamer laat ook duidelijk 

merken dat de minister zich zeer bewust is van de katholieke macht in den lande. Hij schoffelt heel wat naar 

zich toe dat de toets der kritiek niet kan doorstaan. De gebruikelijke Haagse dooddoener, als de kamer toch 

voornemens is géén politieke consequenties te willen trekken uit onoorbaar handelen van een minister. 

Goseling overschat echter de spankracht die zijn kamerfractie kan opbrengen om zijn strapatsen uit de wind 

te houden. Zijn toelatingsbeleid met betrekking tot de joodse vluchtelingen sedert 1936 in vloedgolven 

arriverend uit nazi-Duitsland roept al meteen in 1937, als Goseling aantreedt, vragen op.  Hij antwoordt op 

kamervragen met zelfbewuste arrogantie, in een kennelijke roes van de eer die hem als excellentie deel is 

gevallen. Hij deelt zijn fractiegenoten, maar ook zijn andere voormalige mede-Kamerleden en vroegere 

confrères (hij was advocaat) , mede dat hij nu inderdaad ook privatim, op feestjes en partijen, met 

“excellentie” wenst te worden geïntituleerd. Het wijst erop dat zijne excellentie wandelt in dingen, hem te 

zonderbaar. Nolens, de monseigneur die toch óók wel zijn rang en stand placht te benadrukken in de 

omgang met zijn beminde gelovigen,  zou Goseling gecorrigeerd hebben: dit soort flauwekul gaat men 

zwaarder betalen dan met pasmunt. Maar Nolens is dood. Hij stierf in 1931. Met zijn opvolger, Piet Aalberse, 

maakte Goseling toen al de kachel aan. Er zijn nu belangrijker en steviger wederpartijders in aantocht, die 

hem alle hoeken van de kamer zullen laten zien. Zijne excellentie zal er niet van terug hebben. 
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2.7 De justitiële politiek-Goseling 

2.7.1 De zaak-Oss 

Want erger is het wat Goseling schijnt te besteken, vooral in het zwarte zuiden waar het katholicisme troef is 

en waar Goseling, om zo te zeggen, de vrije hand heeft. In Oss loopt de criminaliteit al decennia uit de hand. 

De boven- en onderwereld schijnen er nauw verweven. Een nieuwe, protestants samengestelde, 

Marechaussee-brigade grijpt echter sedert 1934 krachtig in en brengt vele zware criminelen achter de 

tralies. De brigade krijgt allerwegen lof. Koningin Wilhelmina verwaardigt zich zelfs naar de Ossche kazerne 

te tijgen en de manschappen lovend toe te spreken, waarbij zij sommige tunieken van de betresden voorziet 

van een ridderorde. Des te meer verontwaardiging ontstaat, als Goseling in 1937 vrijwel zonder motivering 

besluit de brigade als zodanig de strafvorderlijke bevoegdheid te ontnemen.  

Die emotie stijgt naar het zenit als in de pers openbaar wordt, dat de brigade doende was met een 

onderzoek naar twee Ossche pastoors, die ontucht met aan hun zorg toevertrouwde minderjarigen zouden 

hebben gepleegd. De één had daarbij voorkeur voor misdienaartjes, de ander voor meisjes werkzaam bij een 

vleesconservenfabriek, waarvan een jood, die ter plaatse in meer dan één opzicht de aandacht getrokken 

heeft,  de directie voert. Die leverde de pastoor als het ware zijn slachtoffertjes, op hope van 

maatschappelijke gunsten. De steile, autoritaire en zeer katholieke procureur-generaal Baron Speyart van 

Woerden zou Goseling gevraagd hebben de brigade te ontdoen van een bevoegdheid, die het prestige van 

de geestelijkheid in diskrediet kon brengen. Het land is in rep en roer. In de tweede kamer treedt Goseling 

voortvarend op, maar de geruchten blijven groeien en uiteindelijk komen zoveel feitelijkheden ter tafel, dat 

de kamer een commissie instelt die onderzoek moet doen naar het voorgevallene. Het is niet de eerste keer 

dat een rooms-katholieke minister van justitie ervan wordt verdacht zijn bediening te bezigen om 

geestelijken van zijn denominatie een soort van strafvorderlijke immuniteitsstatus te verschaffen buiten, 

uiteraard, wet en justitieel erkende gewoonte om. Het eerste geruchtmakende geval was dat van de moord 

op het fabrikanten-dochtertje Marietje Kessels in augustus 1900. De moord geschiedde op 22 augustus. Het 

stoffelijk overschot werd gevonden in het gewelf boven de kruisribbenzoldering van de zogeheten 

Noordhoekse kerk of Heilig Hartkerk aan de Noordhoek te Tilburg. Het naakte lichaam vertoonde sporen van 

verkrachting en wurging. Aanwijzingen richtten zich tegen de pastoor George van Zinnicq Bergmann. Maar 

tegen hem werd noch een opsporingsonderzoek noch een gerechtelijk vooronderzoek ingesteld of geopend. 

Vader Kessels had bezwarende feiten ingebracht tegen de pastoor. Daarop had hij bezoek gekregen van 

hooggeplaatste geestelijken die hem onder druk hadden gezet de pastoor niet te beschuldigen. De fabrikant 

vervaardigde muziekinstrumenten ten behoeve van harmonieën en fanfares die in het katholieke zuiden 

vooral roomse plechtigheden, liturgieën en manifestaties luister bij plachten te zetten. Zou Van Kessel tegen 

de pastoor aangifte doen, dan kon hij die klandizie verder vergeten. In het kabinet-Kuyper is dan de 

katholiek J.A. Loeff minister van justitie. Hij geld als een conservatief politicus. Hij was van de coterie 

waartoe de familie van Zinnicq Bergmann, die veel advocaten leverde aan het arrondissement, ook 

behoorde en was verder, waar zijn vader Hendrik Loeff veel katholieke bestuursfuncties bekleedde, reçu in 

de kringen van de bisschoppelijke curie. Hij was belast met nieuwe wetsvoorstellen tot modernisering van 

het wetboek van strafrecht betreffende de bescherming van de seksuele moraal en het openbare fatsoen. 

Hij ijverde voor de erkenning van het biechtgeheim als persoonlijke verschoningsgrond bij het geven van 

getuigenissen onder ede waaraan de wet bijzondere rechtsgevolgen verbindt. Vader Kessels liet aangifte na, 

maar aangezien het in casu niet ging om een alleen op klacht vervolgbaar delict en het optreden van de 

pastoor veel aanleiding tot vragen had gegeven, werd ook in de kamer de vraag gesteld waarom de officier 

van justitie te Den Bosch ambtshalve geen opsporing liet verrichten. Sedertdien, omdat de omstandigheden 

waaronder Marietje Kessels de dood had gevonden, vragen op bleven roepen, hadden achtereenvolgende 

ministers van justitie van katholieken huize interpellaties te verwachten in zaken, waarin verdenkingen ten 

laste van roomse geestelijken gerechtvaardigd schenen. Goseling kampt in deze dagen met een geval van 
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verdenking van brandstichting door een pastoor van een parochie in de Eindhovense randgemeente Strijp. 

De priester had bij zijn aanstelling zijn parochianen overduidelijk aangezegd dat zij in de buidel moesten 

tasten voor een kerktoren met drieslagklokken,  kapellenkrans, een vergrote kooromgang, een aparte 

doopkapel en een vergroot priesterkoor in zijn Strijpse basiliek. Er waren fondsen gevormd, maar de 

economische recessie per 1930, waarbij Philips tot massaontslagen onder zijn parochianen moest overgaan, 

deden de groei ervan buiten berekening vertragen. De pastoor verhoogde de brandpremie voor zijn basiliek 

aanzienlijk tegen een herbouwwaarde die de oorspronkelijke aanbesteding in 1886 opvallend overtrof. Het 

kerkbestuur protesteerde. De pastoor ontsloeg het voltallige bestuur. De kerk brandde vrijwel direct daarop 

af. De onderlinge waarborgmaatschappij Sint Donatus keerde de volle verzekerde som uit. En de krans, 

koorvergroting en de toren werden, hartje crisis, in een ommezien gebouwd. De Philipsbedrijfsbrandweer 

had meteen geconstateerd dat er een luchtje zat aan deze brand en de direct daarop gestarte 

beredderingsmaatregelen. Zij had de gemeentepolitie van haar verdenkingen op de hoogte gesteld. Maar de 

pastoor gaf geen krimp en beriep zich, na consultatie van de bisschoppelijke curie, op immuniteit. Ook hier 

wilden de katholieke burgemeester en zijn hoofdcommissaris hun handen niet branden. Zij hadden nog tot 

hun pensioen een lange weg te gaan. En ook hier was de officier van justitie te Den Bosch, nadat de 

procureur-generaal was geconsulteerd, niet bereid iets te ondernemen anders dan op aanwijzing vanwege 

de minister van justitie. Het trok zekere aandacht. Om het zacht uit te drukken. 

In de zaken waarin de verdenking werd geopperd dat de twee Ossche geestelijken ontucht hadden gepleegd 

met minderjarigen, was de verdenking alleszins gerechtvaardigd. De directeur van de vleesconservenfabriek 

had ook zeker niet ontkend dat deze geestelijken onzedelijke betrekkingen door zijn tussenkomst hadden 

gehad met minderjarigen die in zijn bedrijf werkzaam waren of waren geweest. De marechaussee te Oss 

scheen hier een langdurig feitencomplex op het spoor. Wel noteerde zij dat ten opzichte van sommige feiten  

het recht tot strafvordering verjaard kon zijn. Een grond tot schorsing of verval van strafvorderlijke 

bevoegdheid ten aanzien van het complex als geheel was dat beslist niet. De ambtenaren van het wapen, 

allen van protestantse huize, waren ook niet van plan het er bij te laten zitten. Zij zochten contact met de 

media. 

De leden van de brigade stellen voorts beroep in bij de ambtenarenrechter. Zij stellen dat de minister op 

basis van de wet nooit een brigade de opsporingsbevoegdheid had kunnen ontnemen. En verder, dat de 

minister, als hij dat steeds jegens één van de ambtenaren van het Wapen der Koninklijke Marechaussee had 

willen doen, zulks individueel met redengevingen had moeten onderbouwen. Per ambtenaar had hij steeds 

een afzonderlijke beschikking moeten slaan. Ook als hij uiteindelijk aldus alle leden van de Ossche brigade 

van de bevoegdheid had willen beroven. In deze procedure komt aan de orde dat de bisschop van Den 

Bosch, Arnoldus Diepen, kennelijk telefonisch heeft ingegrepen in het voorbereidend onderzoek, door de 

procureur-generaal te verzoeken de marechausseebrigade hoe dan ook af te remmen. De procureur-

generaal had, in de oude regelingen van de Wet op de Regterlijke Organisatie en de Zamenstelling van 

Justitie, de functie van “fungerend directeur van politie”. Die hoedanigheid heeft Speyart nog steeds in deze 

periode en, ijverig man als hij is, schoffelt hij zoveel mogelijk aan bevoegdheden naar zich toe, iets wat de 

schimmige rechtsgeschiedenis van de wet toelaat. Goseling heeft steeds glashard ontkend dat het 

episcopaat enige staatkundige richtlijnen uitgeeft aan hogere ambtenaren. De bisschoppen kennen hun 

plaats. Zij eerbiedigen de onafhankelijkheid van de katholieke fractie. Maar als Diepen Speyart aanwijzingen 

heeft gegeven en Goseling heeft Speyart bij de uitvoering daarbij gedekt, wat blijft er dan nog van de 

seculariteit van de staat over? De antwoorden van Goseling bevredigen niet. Een motie van wantrouwen 

staat dan ook op het comfort. De protestantse minister van Financiën De Wilde evenwel kan al langer de 

geldsmijterij van Romme niet meer aanzien en treedt af. Het bespaart Goseling de vernedering van de 

ontslagaanvrage bij Wilhelmina.  Dat hij door haar chalereus ontvangen zou zijn, kan wel uitgesloten geacht 

worden. Zo blijft niet zozeer calvinisme, als wel antipapisme de grondtoon van het Nederlands 

Volkskarakter, in spijt van Busken Huets bezwering dat juist het eerste dat karakter gevormd zou hebben. 
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2.7.2 Het toelatingsbeleid van vluchtelingen 

Een van de prangendste problemen waar Goseling aanstonds mee geconfronteerd wordt, bij zijn aantreden 

in 1937, is de aanzwellende toevloed van joodse vluchtelingen aan de oostgrens van Nederland. Ook zijn, 

eveneens katholieke, ambtsvoorganger Van Schaik, heeft er sedert juli 1934 mee te maken gehad. De 

samenstelling van de groep Aszkenasische Joodse vluchtelingen was toen evenwel anders. De eerste 

discriminatoire antisemitische overheidsmaatregelen van de Duitse rijksregering zijn vooral van fiscaal 

conservatoire aard. Er is al wel heel veel gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Reichtstag-brand-

verordening van 28 februari 1933 de hulppolitie van SA-huize in de deelstaten biedt tot het plaatsen van 

politieke elementen die staatsgevaarlijk zouden kunnen zijn in Schutzhaft, de beschermende vorm van 

bewaring in het eigenbelang van de gedetineerde persoon, van wie het heet dat hij om bestwil tijdelijk uit de 

samenleving moet worden verwijderd. Deze politieke verdachten, die geacht worden mede te werken of te 

willen werken aan de omverwerping van de grondwettige regeringsvorm van het Duitse rijk, zijn niet uit 

etnische motief geselecteerd. Neen: het gaat overduidelijk om personen die eerder openlijk op enigerlei 

wijze hebben gewaagd van een communistische, anarchistische of radicaal sociaaldemocratische gezindheid. 

De stormtroepen van Hitlers NSDAP hebben het gemunt op hen, die tot de linkerzijde hebben behoord van 

het politieke krachtenveld die, het zij erkend, ook alles op alles hebben gezet om het systeem van de 

Weimar-republiek volledig te ondermijnen door voortgezette destabilisatie van de 

volksvertegenwoordigende lichamen op deelstatelijk niveau en op rijksniveau. Zij worden in 

concentratiekampen gedetineerd voor onbepaalde tijd. Maar hun bewaring kost de rijksregering veel geld. 

De gedetineerden in deze kampen worden heropgevoed, zo is de leus. Ze worden gesard, geslagen, moeten 

oeverloos op appèl aantreden, worden ’s nachts uit hun bedden gecommandeerd om inspecties, verhoren 

en lijfs-visitaties te ondergaan op zo vernederend mogelijke wijze, waarbij ze ook weer mishandeld worden,  

maar de kampen zijn géén vernietigingskampen en ze zijn ook niet bedoeld als kampen om arbeidsreserves 

in te zetten voor openbare werken, zoals de Autobahnen, de grote waterstaatskunstwerken zoals dammen, 

kanalisaties, overbruggingen ter vervanging van pontveren, waterzuiveringsinstallaties en eventuele 

hoogoven-industrieën.  

Dat zal pas veel later gaan geschieden en dan op een veel grotere schaal en uit heel andere doelgroepen. 

Wat Hitler nu wil is de meest rabiate linkse activisten kopschuw en monddood te maken, te degraderen tot 

sociale paria’s en daardoor iedere mogelijke oppositie tegen zijn militaire planning radicaal  uit te roeien. 

Daar heeft hij niet meer dan drie jaar voor nodig. En in die tijd heeft hij veel van deze vervolgden wel zodanig 

laten bewerken, dat ze inderdaad onschadelijk zullen blijven tot 1945. Het voortgezette getreiter, dag-in-

dag-uit door zijn plompe SA-ers, slaat iedere fut uit deze tegenstanders. Tussen 1935 en 1936 kunnen dezen 

dan ook gefaseerd per deelstaat in vrijheid gesteld worden. Ze zijn dan vervreemd van de inmiddels steeds 

bruiner geworden samenleving die ook niet hunkert om ze weer op te nemen. Ze hebben geen toekomst 

meer in Duitsland. Ze zoeken toevlucht in Nederland, maar steeds in kleine aantallen of groepjes die leven in 

de hoop heul en onderstand te kunnen vinden bij de Nederlandse sociaaldemocraten en de communisten 

van diverse denominaties. Zij komen illegaal de grens over, melden zich ook nadien niet bij de 

grensbewakingsautoriteiten noch bij de gemeentelijke afdelingen van de vreemdelingenpolitie. Zij zetten 

hun kaart op een opvangcircuit dat hun linkse kameraden of compatriotten binnen hun partij-infrastructuur 

hebben opgezet. Met vrucht. Zij doen dan ook geen beroep op de Armenwet-1854. Ze hebben doorgaans 

een armelijk bestaan, maar ontwijken de Nederlandse overheid massaal. Soms komt die overheid toch 

achter hun bestaan, omdat zij gevaren voor de volksgezondheid opleveren zoals hun besmetting met de 

ziekten die in de Duitse kampementen welig tieren: schurft, hoofdluis, vlektyfus, cholera, de pokken. Dan 

grijpt die overheid ook in. Zij laat deze personen niet in hulpeloze toestand voort vegeteren, maar beraamt 

meteen ook een weder-toelating van deze illegalen door het Duitsland dat zij eerder ontvluchtten. Dat werkt 

via zijn grensdouanen en veldpolitie er wel aan mede. Maar dat is niet in het voordeel van de vluchteling. Die 

weet dat en duikt geheel onder in een steeds duister wordend en geplogener illegaal circuit. In Nederland. 
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De rijkskas wordt door hun aanwezigheid maar zelden belast en zeker niet blijvend. Daarom kan Van Schaik 

volstaan met enkele geïsoleerde en marginale maatregelen tegen deze illegalen. Ze worden zeker uitgezet, 

als dat fysiek mogelijk is, maar daarop hoeft geen totaalpakket van vreemdelingenrechtelijke maatregelen te 

worden geijkt. Kan de vreemdeling, hoe zeer ook illegaal, iemand die wetmatig in Nederland verblijft 

aanwijzen, die een garantiestelling af wil geven voor het levensonderhoud van zulk een illegaal, dan dringt 

Van Schaik verder doorgaans niet aan op politionele maatregelen. Er komt dan ook geen massaal 

uitzettingsbeleid in zijn periode tot stand. 

Verder zien verschillende Aszkenasische joden vanaf 1934 aankomen dat Hitler en de zijnen het Duitse volk 

grootschalig willen gaan zuiveren van het joodse element. Dat hebben deze deelhebbers in de diverse 

bestuurs- en regeringscolleges nog niet aanstonds in januari 1933 aangekondigd als concrete 

regeringsvoornemens. Daarvoor zaten zij nog niet vast genoeg in het zadel. Daarvoor hadden zij eerst de 

machtigingswet nodig uit maart 1933 waarmede de volksvertegenwoordiging zich constitutioneel voor vier 

jaren volledig buiten spel zette. De rechtsgevolgen daarvan moesten  op deelstaatniveau nog indalen, onder 

de naam Gleichschaltung. Dat kostte weer maanden. Daarna werd het tijd de SA haar plaats binnen de 

gelederen van de NSDAP terug te wijzen, want de SA dacht eigenlijk het officiële staatsleger van de nazi-

republiek te kunnen worden en een derde revolutie te kunnen beginnen tegen de legerleiders en de 

industriële bonzen en grootkapitalisten. Hitler doodde allen die gedacht werden binnen de SA spraakmakend 

te zijn met dat soort opties. Dat deed hij in de Nacht der Lange Messen in de zomermaanden van 1934. 

Meerdere nachten aanéén, eigenlijk. Maar toen was het krijt geveegd voor de ethnic cleansing die Hitler 

altijd al beoogde: Duitsland zou Juden-rein worden.  

Maar ook dat werd ingeleid door administratieve, fiscale en bedrijfsorganisatorische maatregelen die zich 

nog niet tegen een volksdeel als geheel richtten. De doelgroep bestond nu uit joden, die belangrijke posities 

innamen of over grote financiële of bancaire tegoeden beschikten of konden beschikken. Dezen komen nog 

in de periode-Van Schaik naar Nederland. Maar ook zij zijn geen voorwerp van bijzondere overheidszorg. 

Wel integendeel: ze zijn rijk, ze hebben trans-Atlantische ambities, ze hebben goede relaties op continent en 

elders, ze beschikken over een groot communicatief netwerk en kunnen terugvallen op bijzondere 

bekwaamheden, onderscheidingen, diploma’s en erkenningen. Ze laten zich terdege gelden, klagen ook de 

Nederlandse overheid aan die in hun ogen tekortschiet in de veroordeling van de discriminatoire praktijken 

bij de oosterburen, eisen zelfs prominente posities op in het bedrijfsleven, de kunstwereld, de beurs- en 

bancaire sferen en weten zich in korte tijd benijd en gehaat te maken. 

 Van Schaik krijgt wel met ze te maken, maar dan, omdat ze door hun opvallende handelen, hun gevoel voor 

andermans zwakheden, vooral van seksuele aard,  en hun opdringerigheid waar tact vereist zou zijn, 

sommige Nederlandse bewindspersonen, magistraten of rechterlijke autoriteiten dan wel topambtenaren 

hopeloos weten te compromitteren. Zo zal Colijn ten prooi vallen aan een joodse vrouw die haar seksuele 

vaardigheden uiterst bekwaam op hem weet uit te leven zodat de premier chantabel wordt tegenover zijn 

mannenbroeders, en komt de minister van Financiën Oud in een uiterst troebele verhouding te staan tot een 

thesaurier-generaal, die steeds hinderlijk opvallend aanwezig blijkt op samenkomsten van personen die 

slechts één gemene noemer hebben: een gelijkgeslachtelijke seksuele oriëntatie die iedereen ruchtbaar 

maakt die op die kransjes zijns ondanks tegenwoordig blijkt. Van Schaik komt dan tot deze medeministers in 

een staatsrechtelijk dubieuze relatie, omdat hij, als hoofd van het Openbaar Ministerie te beslissen heeft 

over de vervolgingsbeslissingen die de reputatie, faam, eer en blazoen van deze politici hopeloos zouden 

kunnen bezoedelen.  

Daarbij is het in deze periode geenszins van belang gespeend dat Van Schaik katholiek is en die 

medeministers niet. Confessionaliteit is dan een noemer die politiek bepaalt waarnaar een bewindspersoon 

zijn activiteiten ordenen  moet. De heilsgeschiedenis kent in deze periode een ander verloop voor de 

katholiek dan voor de calvinist, laat staan dat de vrijzinnig protestant dat heil en die geschiedenis kan 
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ervaren op een wijze die ook gedeeld zou kunnen worden door zijn christelijke antagonisten. Deze joden, die 

heel wat te weeg brengen, veroorzaken vele moeilijkheden, maar zij doen in ieder geval geen beroep bij 

toelating op bijzondere overheidsinspanningen. 

Geheel anders is de situatie die Goseling bij het overnemen van de justitie-portefeuille aantreft. Daar zijn 

twee redenen voor. 

• Hitler had bij de Neurenberger Rassenwetten van september 1935 eindelijk zijn ethische doelgroep 

die van de Duitse samenleving uitgezuiverd moest worden wettelijk administratiefrechtelijk 

bevredigend gedefinieerd. Hij wist nu tegen welke categorie hij zijn discriminatoire bestuurlijke 

dwangmaatregelen moest richten. 

• Verder waren immense volksverhuizingen van ontheemden, die geacht werden van joodse huize te 

zijn – ook in de zin van de Neurenberger wetten – op gang gekomen vanuit Polen, Roemenië, 

Hongarije en ook deels uit Oostenrijk, staten, die al in de tijd dat ze tot het immense Habsburgse 

dubbelmonarchie van 1868 behoorden als deelstaten of gewesten notoir antisemitisch waren 

geweest.  Deze Aszkenasische late nakomers verstoorden de arbeidsverhoudingen in het moeizaam 

opkrabbelend Duitsland volkomen. 

Het Neurenberger Reichsbürgergesetz verdeelde de Duitse staatsburgers die deze hoedanigheid ontleenden 

aan het strikte territorialiteitsbeginsel (de geboorte in Duitsland bepaalt de wederzijdse  Treupflichtigkeit 

tussen onderdaan en rijksoverheid op gelijke wederkerigheidsgrondslag)  in rijksburgers en anderen. De 

rijksburgers hadden volledige burgerschapsrechten. Die konden ze op aanvraag uitoefenen. Daarbij moesten 

zij in een vragenlijst via afvinken van rubrieken aannemelijk maken dat ze bereid en ook geschikt waren om 

het Duitse volk en rijk te dienen. Bij de eerste rijksverordening van 14 november 1935 ter uitvoering van 

deze rijksburgerschapswet bleken de rubrieken zo ingericht te zijn dat volbloedjoden en halfjoden die 

praktiserend waren of Joodse gezinsleden hadden of onderhielden bij sommige vragen geen “JA” in konden 

vullen. Zij konden nooit rijksburger worden. Dat was de antisemitische draai die aan de uitvoering van de 

rijksburgerwet werd gegeven. De opeenvolgende uitvoeringsverordeningen verscherpten de definities van 

joden-groepen naar bloedquanta in bloedverwantschappelijke afleiding: volbloedjoden, halfjoden, 

kwartjoden, praktiserende kwartjoden. Dezen konden steeds minder grondrechten uitoefenen binnen het 

Duitse territoir ook al garandeerde de Weimarer grondwet deze grondrechten aan allen die binnen het 

territoir van de Duitse staat een verblijf uitoefenden. Die grondwet liet in het midden of de titel daarvan 

wetmatig, rechtmatig of verdragsmatig was. Een vloedgolf aan ministeriële circulaires zette kracht bij aan 

deze discriminatoire uitvoeringsmaatregelen. Die lieten uiteraard het bezitsrecht en de persoonlijke 

levenssfeer niet onaangetast. Een jood was lijf, eerbaarheid en goed in Duitsland niet langer zeker. Velen 

trokken mitsdien uiteindelijk na 1936 westwaarts, toen deze maatregelen een geconsolideerd, zij het 

onoverzichtelijk, takenpakket hadden gevormd voor de rijksoverheid. 

Wat nu op de politiek van Goseling al aanstonds aangemerkt werd in de tweede kamer was, dat ook hij 

overging tot een vloedgolf van circulaires ter wering van deze influx. Hij veroordeelde nergens die 

bovengemelde twee fenomenen. Hij nam ze als feiten tot kennisneming en baseerde er nieuw 

vreemdelingenbeleid op dat dus noodzakelijkerwijze ook etnisch discriminatoir van aard en strekking moest 

zijn. Nadat in maart 1938 Oostenrijk bij Duitsland wordt gevoegd als een soort onzelfstandig gewest – het 

wordt niet eens een deelstaat – komt de influx naar Nederland pas echt goed op gang. De Nederlandse 

Vreemdelingenwet van 1849 is daarop niet berekend. Allicht niet. Zij is gebaseerd op de gedachte dat de 

toegangsverschaffing, binnenkomst, toelating en verblijfsverschaffing uitzonderlijke gebeurtenissen zijn 

binnen de politionele taakstelling van de overheid. Zij gaat uit van de gedachte die ten grondslag ligt aan het 

Besluit van de Souverein Vorst Willem Frederik van 1813 dat een vreemdeling die toelating wenst tot 
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Nederland zich wendt tot de consulaire post die dat land heeft in zijn land van verblijf. Hij vraagt daar de 

consulaire gemachtigde een machtiging tot voorlopig verblijf.  

Namens de vorst moet deze beambte instemmen met het feit van het voorgenomen bestendig verblijf van 

die vreemdeling voor de tijdsduur van drie maanden. Deze beambte kan daarbij de voorwaarde stellen dat 

de aanvrager aannemelijk zal maken dat hij na toegangsverschaffing geen publieke onderstand van node zal 

hebben in Nederland. Hij kan daartoe bedingen dat de aanvrager een persoon aanwijst die hier te lande 

rechtmatig verblijf houdt en bereid is garant te staan voor het levensonderhoud voor drie maanden van de 

aanvrager. Hij kan ook vergen dat de aanvrager zelf zekerheid stelt door een bedrag of waarde in deposito te 

stellen ter beschikking van die beambte. Hij kan ook genoegen nemen met een wissel, getrokken op een te 

goeder naam en faam bekende persoon in de staat waar de consulaire beambte zijn bediening uitoefent. 

Internationale reisbewegingen zijn exceptioneel en exclusief in deze periode. Geeft de aanvrager 

bevredigende garanties, heeft hij geen crimineel antecedentenregister te zijnen laste, dan geeft de beambte 

hem een document waarin hij instemt met toegangsverschaffing van de aanvrager tot het gebied van de 

vorst. Blijkt overigens nog dat de aanvrager gevaren kan opleveren voor de openbare rust, veiligheid, orde of 

de volksgezondheid in het land van aankomst dan kan de beambte nadere garanties vragen, die op het 

geleide-billet worden aangetekend. Dat alles te samen vormt het paspoort voor de aanvrager: het verlof de 

grens te mogen passeren. De aanvrager kan op dit paspoort een reis- of verblijfpas aanvragen binnen de 

gemeente van zijn verblijf. Maar niemand doet dat. 

Wat Goseling nu wil, is dit systeem-1813-1849 gaaf continueren. De reis- en verblijfpassen werden nooit 

afgegeven. Dus was iedere vreemdeling illegaal. Geen vreemdeling gold als officieel toegelaten. Aangezien 

de minister van Justitie belast was met het vreemdelingentoezicht werd hij in dit segment de almachtige 

autoriteit. Trof hij een hem onwelgevallige vreemdeling aan, dan kon hij die op ieder moment uitzetten. Hij 

kon daartoe de vreemdeling ook onbeperkt in vreemdelingenbewaring houden, vooral als deze aan de 

uitzetting niet mee wenste te werken. Humanitaire overwegingen waren hierbij betekenisloos. Dit systeem 

moest losgelaten worden in de augustusmaand van 1914, om de duchtige reden dat toen honderdduizenden 

Belgen aan de grenzen stonden te trampelen om voor de Duitse terreur te kunnen wijken in een veilige 

haven. De minister van Justitie heeft toen wat gerommeld en geïmproviseerd om de ergste criminele 

elementen vooral uit de Antwerpse havenwijken uit de menigte te kunnen halen en ieder geval bijwege van 

vreemdelingenbewaring te detineren: prostituées, hoerenmadams, pooiers, zakkenrollers en 

engeltjesmaaksters. Hij heeft daarvoor een noodmaatregel van algemeen bestuur doen slaan, dat niet kon 

worden gegrond op de Vreemdelingenwet. Maar daarvan heeft nadien niemand een punt gemaakt. Thans is 

het anders.  

Duitsland heeft, dat ontveinst in de kamer zich niemand, thans een nieuwe richting ingeslagen en heeft 

etnische onderscheidingen gecodificeerd die tot zijn interne openbare orde zijn gaan behoren. Is het 

derhalve geen tijd, om nu een nieuwe Vreemdelingenwet te slaan, die overduidelijk maakt dat deze niet zal 

kunnen aansluiten bij die orde? Iedereen in de kamer erkent dat er bij de bestaande economische 

verhoudingen op de arbeidsmarkt geen categorische toelating kan worden gegund aan grotere 

bevolkingsgroepen. Maar om deze direct de toegang en toegangsverschaffing te ontzeggen, reeds aan de 

grens, gaat vele kamerleden toch te ver. Er zijn nu toch dwingende eisen van humanitaire aard in het spel, 

die men wettelijk niet mag negeren. Men kan toch joden die overduidelijk bloot staan aan een 

discriminatoire overheidsbejegening niet de tijdelijke opvang weigeren in een centrum dat aan bepaalde 

verzorgingsminima voldoet. Kan men deze personen geen status van gedoogden geven, en het wettelijk zo 

regelen dat zij, al begunstigt de overheid hun toegang verschaffing en ook al heeft zij daarbij een termijn 

langer dan drie maanden voor ogen, niet geacht kan worden te hebben ingestemd met het bestendig verblijf 

hier te lande? Want dát blijkt het probleem: heeft een gemeente gehoor gegeven aan de humanitaire 

roepstem die haar ook ten aanzien van deze ongelukkigen behoort te bewegen en hen geleid naar een plaats 
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van opvang, dan concludeert de rechter dat de overheid heeft ingestemd met het verblijf. Is dan terugleiden, 

uitzetting of verder leiding technisch mogelijk, dan komt de overheid op deze beschikking ongemotiveerd 

terug. Dat kan een bestuursgeschil opleveren tussen gemeente en rijk. Daarom eist de rechtszekerheid dat 

de Vreemdelingenwet in dat geschil voorziet door betere onderscheidingen. Er zijn vreemdelingen die geen 

toelating genieten, maar wel verblijf mogen houden totdat het beletsel dat hun verwijdering in de weg staat 

zal zijn opgeheven. 

Goseling weigert dit categorisch. Hij vindt dat men een schip niet mag opkalefateren tijdens een storm. Met 

die dooddoener volstaat hij. Hij gaat voort met een ongebreidelde circulaire-administratie. Dat speelt zich in 

die dagen af in het schemergebied waarvoor de kamer de minister alleen incidentmatig ter verantwoording 

kan roepen. Veel stof doet dan ook zijn circulaire van 7 mei 1938 opwerpen, waarin de minister kort en goed 

politieke vluchtelingen tot ongewenste vreemdelingen verklaart. Zij mogen nimmer worden toegelaten, ook 

als economische omstandigheden zich daar niet tegen verzetten en óók als private instellingen de garantie af 

willen geven ten genoege van de minister dat de vreemdeling niet publiek armlastig zal worden. Dat soort 

verzekering is de Amsterdamse Joodse Raad dan bereid bij voorraad af te geven bij monde van haar 

voorzitters Asscher en Cohen. Die raad beklemtoont dat bijna iedere jood in deze periode  een politiek 

vluchteling is bij aankomst in Nederland. Natuurlijk komt hij niet hier om beter werk te zoeken of arbeid die 

hier wel en in Duitsland niet zou zijn. Integendeel. In het merendeel van de gevallen had de ontheemde juist 

dat werk wel. Maar de Neurenberger wetten maakten hem de uitvoering of aanneming van dat werk 

onmogelijk om de redenen die ook aan de weigering van het actieve rijksburgerschap ten grondslag lagen: 

kan het politieker? Hoe kan de minister deze van huis en haard verdrevenen reeds ter gelegenheid van de 

grensoverschrijding iedere toegangverschaffing onvoorwaardelijk weigeren?  De minister persisteert echter 

bij zijn opvatting. 

Dit veroorzaakt brede ontstemming in den lande. Want nu rijst de vraag of Goseling eigenlijk niet verhelen 

kan of hij deze antisemitische wending die de oosterbuur zo openlijk en van heler harte heeft ingezet zelf 

niet ook voor een gerechtvaardigde demografische politiek houdt en zulks wel op grond van het door hem 

zo hardgrondig beleden katholicisme. Er is wel enige reden voor deze vraag. De rooms-katholieke kerk 

immers houdt de Joden immers als volk voor schuldig aan de gerechtelijke moord die Pontius Pilatus 

toestond te voltrekken aan het Joodse Sanhedrin op de berg van Golgotha. Bidt zij niet op Goede Vrijdag 

tijdens de kruishulde in de Lijdensweek tot god de vader dat hij zich verwaardige  de joden niet aan te 

rekenen wat zij hem misdreven? De kerk somt de misdrijven die het joodse volk voltrok tijdens zijn 

pelgrimstocht door de woestijn aan gods heerlijkheid.  Zij verwijt dit volk, tijdens de klaagzang rondom 

Christus’ kruishout – de improperia ligni Christi – dat god het boven alle volkeren heeft bevoorrecht, terwijl 

zij toch Christus, zijn enige zoon, aan de schandpaal van dat kruis heeft gehangen, en ter inleiding van deze 

eerloze vonnisvoltrekking op Christus’ hoofd de doornenkroon heeft geperst. Verzoekt zij god niet de 

blinddoek te onttrekken aan de ogen van het Eeuwig Uitverkoren Oude Volk opdat zelfs zij erkennen zullen 

dat Christus is de eniggeboren zoon Gods die gekomen is om te boeten voor de zondeval der mensheid? 

Herhaalt de diaken dit gebed niet tijdens de Paaswake ter inleiding van het feest van de Wederopstanding 

van de Heer, Pasen,  en zulks terwijl hij het in het bedehuis vergaderd  gelovige volk gebiedt hierbij niet te 

knielen, het hoofd niet te buigen en ook niet te antwoorden met de bevestigingsbede “Amen!”(zo zij het).  

De bisschop van ’s Hertogenbosch heeft hieraan zijn vastenbrief van 1936 gewijd en uitvoerig uiteengezet 

waarom het Joodse Volk bij lotsbestemming is uitgezonderd van Gods genade, waaraan het ook desbewust 

niet wenst mede te werken. Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid heeft daaraan kunnen wijten, vanuit zijn 

kathedrale basiliek sprekende voor de microfoon van de Rooms-katholieke Radio-omroep, dat dit Oude Volk 

nog steeds verwikkeld is, door eigen verwijtbaar toedoen, in een wereldwijde diaspora, waaraan het mede 

de behandeling die het thans in Centraal Europa over zich heen ziet dalen, zal moeten toeschrijven, omdat 

het destijds heeft willen aanvaarden dat Christus’ bloed  over zijn komende oneindige generaties zou blijven 
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neerregenen. De bisschop heeft de openbaringsteksten die daarvan verhalen met nadruk geciteerd en deze 

uitgelegd voor het huidige tijdsgewricht. De visie van de prelaat was overduidelijk gericht tegen het 

Jodendom als zodanig. De bisschoppenconferentie heeft zich niet van deze homologie willen distantiëren en 

het zo gezaghebbende blad “De Maasbode”,  het orgaan van het katholieke volksdeel, heeft de brief van 

heler harte onderschreven. Leden van de Rooms Katholieke Staatspartij komen nu met klem van nadruk 

tegen deze moraaltheologische beschouwingen van de linkerzijde op. Zij steunen echter ook 

onvoorwaardelijk de consequenties die Goselings circulaire politiek moet hebben voor de vluchteling aan 

wie reeds ter gelegenheid van zijn grensoverschrijding verdere toegangsverschaffing landinwaarts moet 

worden geweigerd, ook al is de Joodse Raad bereid gebleken het kampencomplex dat te Westerbork wordt 

ingericht op zijn kosten, in ieder opzicht voor het verblijf en het oponthoud van de hier bedoelde politieke 

vluchtelingen ter beschikking te stellen. Goseling vertrekt geen spier vanaf de groene regeringstafel: deze 

circulaire politiek valt binnen zijn vrije administratieve beschikkingsmacht en hoeft hij niet in den brede toe 

te lichten. De refertes aan de katholieke bijbeluitleg van de kruisvaart van de Goddelijke Verlosser verwerpt 

de bewindspersoon als ontoelaatbaar, belasterend en als een miskenning van zijn staatkundige bedoelingen. 

2.7.3 Het katholieke gedweep met Mussolini 

De zienswijzen van Goseling vinden brede instemming bij de tweede Kamerfractie van de Nationaal 

Socialistische Beweging in den Nederlanden, ook wel: NSB. Rost van Tonningen is hier haar woordvoerder en 

wat hij betoogt is nauwelijks geschikt om de gemoederen in de tweede kamer bij de behandeling van deze 

toelatingspolitiek te bedaren en haar te bezien van humanitair oogpunt. Dat is ook allerminst de bedoeling 

van Rost. Hij vindt aanleiding om de zienswijzen die aan ’s ministers politiek ontwijfelbaar ten grondslag 

moeten liggen en die de bewindspersoon alleen uit reserves jegens de confessionele coalitie niet wil 

ontwikkelen tijdens een openbaar debat nader uit te spinnen. Sedert 1922 is in Italië Benito Mussolini aan de 

politieke macht. Hij leidt de Italiaanse fascistische partij en tracht het Italiaanse volk te heropvoeden naar de 

principes van tucht, ordening, strijdbaarheid en onvoorwaardelijke discipline die ook aan de Romeinen zo 

eigen waren tijdens de doorontwikkeling van hun gigantisch Imperium rondom de Middellandse Zee. 

Mussolini, wetend hoe dierbaar het mystieke en ritualistische rooms katholicisme is aan het Italiaanse volks, 

zoekt daarom nauwe aansluiting bij de gevangene van het Vaticaan, de opperherder der christenheid, de 

paus. Deze beschouwt zich na de barre overweldiging van Rome door Garibaldi en zijn roodhemden als een 

gedetineerde op de Mons Vaticana, omdat deze revolutionairen door wapengeweld hem het soeverein 

beheer over de kerkelijke staat hebben ontnomen na de bestorming van de Porta Pia in 1870. Mussolini, in 

het besef dat de grote mogendheden van 1815 de opperherder de eeuwigdurende neutraliteit van zijn 

kerkelijke staat hadden gegarandeerd en dat deze verovering dus een vergrijp tegen de mensheid was, zoals 

de Duitse inval in augustus  1914 ten laste van het neutrale België dat eveneens was, heeft, terstond nadat 

hij de staatsmacht aanvaardde, diplomatieke onderhandelingen met de Heilige Stoel geopend. Hij wil de 

paus ultieme genoegdoening bieden voor deze gebieds- en eerroof. Hij wenst de paus ten laste van de 

Italiaanse schatkist op jaarlijkse annuïteitsbasis schadeloosstellingen te doen toekomen, hij wenst de kerk 

exterritorialiteiten in en rondom Rome aan te bieden, de Heilige Stoel in staat te stellen als voorheen 

apostolisch delegaten, nuntii en internuntii universeel over de hele wereld uit te zenden en in 

wederkerigheid ambassadeurs te ontvangen, hij wenst verder dat het lager en middelbaar onderwijs in heel 

Italië voor zoveel als mogelijk weer terugkeert in de zorgende handen van de wereldkerk.  

Als bewijs van deze intentie heeft Mussolini, die zich inmiddels dictatoriale bevoegdheden heeft 

aangematigd, bij wetsbesluit bevolen dat het kruisbeeld terugkeert in alle lokaliteiten waarin in Italië lager 

en middelbaar onderwijs wordt gegeven. En voorts dat, indien de  geestelijke macht van die kerk ter plaatse 

zulks wenst, in deze lokaliteiten het passend en regelmatig catechismus onderricht zal worden gegeven 

zonder staatstussenkomst van welke aard dan ook. Verder, dat het kerkelijk huwelijk gelijk gesteld wordt in 

civiel rechtseffect aan het burgerlijke, zoals bij de wet gedefinieerd. Hij opent, om tot een bevredigende 



 78 Neutraal Nederland-2.docx 

verstandhouding met deze wereldkerk te komen, met diens kardinaal-staatssecretaris Pietro Gasparri 

diplomatieke onderhandelingen om te komen tot een algeheel concordaat. De kardinaal, reeds 

internationaal vermaard als staatssecretaris van paus Benedictus XV en als zodanig leider van de 

onderhandelingen over een mogelijke Europese vrede in de jaren 1916-1917, geldt als een uitmuntend 

volkerenrechtelijk jurist. Hij heeft in die kwaliteit meerdere scheidsrechterlijke uitspraken weten voor te 

bereiden namens de Heilige Stoel in jurisdictieconflicten. In 1917 weet hij een re codificatie van het algehele 

canonieke recht te promulgeren in de Codex Iuris Canonici. Van 1916 treedt hij op als pauselijk camerlengo 

en delegaat. Hij komt tot een alleszins bevredigende verdragsrelatie met de Italiaanse staat die neergelegd 

wordt in het Verdrag van Lateranen in 1929. Zulks wekt in de gehele wereld groot enthousiasme en vergroot 

het prestige van Benito Mussolini tot in 1940 enorm.  

Ook binnen de Volkenbond, waarin zovele katholieke landen deelhebben. In Nederland heeft daarom 

Mussolini ook, maar vooral in katholieke kring, een enorm gezag als modern staatsman, die de verhouding 

tussen kerk en staat op voorbeeldige wijze weet te moderniseren en redigeren. In 1929 wijden de katholieke 

dagbladen De Tijd en de Rotterdamse Maasbode twee officiële periodiekuitgaven aan de ratificatie van het 

concordaat van Lateranen en daarbij komt aan Mussolini alleen maar lof, eer en hulde toe. Dat wordt ook 

voortgezet in twee prachtuitgaven gewijd aan de staatsman en diens politiek die herkomstig zijn van 

katholieke uitgeverijen die ook de Katholieke Illustratie en vergelijkbare periodieken slijten binnen het 

katholieke volksdeel. Want dat deel zond tussen 1860-1870 bijkans een divisie infanteristen pauselijke 

zouaven aan de stedehouder Christi Pius IX. Die verdedigden zijn staat, zijn apostolisch paleis, zijn quirinaal 

en capitolijn. Velen van hen leven, geëerd en veelgeroemd, in de diverse parochiën bij processies het 

allerheiligste voorafgaand, als milites christi een voorbeeldig bestaan ter opwekking van de roomse jeugd. 

De bisschoppen van Breda, Haarlem en Den Bosch worden niet moede deze voormalige tiraillisten te loven 

en menig kunstenaar schildert Mussolini dan ook in de apsis van een parochieel kerkgebouw, staande naast 

Sint Jan ter aanbidding van het stervensuur van Christus aan het kruis. Jan Toorop is er een gevenereerd 

vervaardiger van. Op de landelijke katholiekendagen is dan ook “De Piave” een regelmatig weerkerend 

thema in de sacramentsreien, aangeheven door zwaar koper vanuit de katholieke fanfares. Goseling, maar 

ook Romme en Aalberse voeren daar dan treffend het woord nadien bij.  

En het is in 1936 dat Hitler en Mussolini elkaar volledig vinden als defensie-geassocieerden, eerst aarzelend 

maar later zonder reserves, althans, voor zover zulks uiterlijk kenbaar kan zijn. De fascistische en fascistoïde 

jongelingsverenigingen schieten dan ook als zaailingen uit de humusgrond van de katholieke zuil. Zwart 

Front is er één van.  Haar onbetwiste fanatieke leider is Arnold Meijer (1905-1965) die zeer van zich doet 

spreken. Hij start zijn politieke loopbaan als propagandaleider van de Algemeene Nederlandsche 

Fascistenbond voor Noord-Brabant en Zeeland. Bisschop A.F. Diepen blijkt veel waardering te hebben voor 

deze bond. De kerkvorst is dan ook een fervent aanhanger van Mussolini. Zwart Front richt zich vooral op het 

katholieke electoraat. Maar het gaat er toe over de kiezers aan te manen niet langer te stemmen op de 

leden van de Rooms-Katholieke Staatspartij en direct te kiezen voor fascistische representanten van de 

Algemeene Nederlandsche Fascistenbond van Jan Baars. Daar blijkt de aartsbisschop van Utrecht, Joannes 

de Jong, mordicus tegen. Daar legt Diepen, mede in het belang van de katholieke staatkundige eenheid, zich 

bij neer. Zwart Front trekt nu vooral niet-confessionele kiezers uit de kleinere middenstand. Zeer succesvol is 

Zwart Front niet in 1937, spraakmakend wel, want Arnold Meijer is welbespraakt en niet vies van populisme 

dat zaken oversimplificeert. Meijer ziet in deze jaren overal het internationale jodendom aan touwtjes 

trekken en de Protocollen van de Wijzen van Zion kent hij welhaast uit het hoofd. Samenspannings- en 

complottheorieën doe het in tijden van crises nu eenmaal goed.   Het Front  zal, hernoemd tot Nationaal 

Front,  in de bezettingsjaren zich feitelijk ontwikkelen tot wervingsdepot voor de Waffen-SS, in zonderheid 

de stormbrigade Westland. Meijer distantieert zich er dan van, maar menig roomse politicus niet. De 

Fronters treden uittartend op en ontwikkelen antisemitische geluiden, waarvan hun voormannen zich niet 
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distantiëren. Ook dat geeft aan Goselings, maar ook aan Rommes opstellingen vanachter de regeringstafel 

een merkwaardig bijkomend cachet. Om het zachtjes uit te drukken.  

Zulks blijkt weer bij ’s ministers behandeling van een wetsontwerp tot wijziging van de wet op het recht van 

vereniging en vergadering, waarbij Goseling alleen de sympathie van de rechterzijde weet te activeren. Het 

gaat hierbij vooral om de zogeheten staatkundige verenigingen. Wat de minister daarmee bedoelt is niet erg 

duidelijk. Maar de SDAP wél. De minister bedoelt die verenigingen die gecharmeerd zijn van het 

gedachtengoed van de socialistische of communistische Internationales. De minister wil dergelijke 

verenigingsverbanden kunnen verbieden indien vreemdelingen daaraan door lidmaatschap of op andere 

wijze deelnemen of indien de vereniging haar werkzaamheid uitstrekt tot het buitenland. Maar dan zijn 

daarmee ook de talloze Zionistische verenigingen die in Nederland actief zijn en die beogen in Palestina dat 

op dat moment nog mandaatsgebied is van Groot-Brittannië een Israëlitische staat te vestigen ten behoeve 

van de joden, een waarachtig thuisland voor het Oude Volk, onder de actieradius van de wet te begrijpen, zo 

stellen de opposanten. Ook de deelneming van vreemdelingen aan vergaderingen waarin de Nederlandse 

staatkunde wordt behandeld moet volgens het wetsontwerp zeer te beperken zijn. Deze vreemdelingen 

moeten  uit deze verenigingsbijeenkomsten geweerd kunnen worden door voortdurend preventief 

politietoezicht. Zij mogen daar het woord niet meer voeren. 

 Teneinde daarop dat politietoezicht mogelijk te maken wordt aan de politie, die tot dusver alleen toegang 

had tot openbare vergaderingen, ook toegang verleend tot niet-openbare, wanneer daaraan meer dan tien 

personen deelnemen en zich daaronder vreemdelingen bevinden. De wet wordt aangenomen via de 

unanimiteit der rechterzijde. Links is tegen. Wat Goseling nu met deze wet wilde, is steeds onduidelijk 

gebleven. Hij heeft in de kamer geen concrete voorbeelden gegeven van de verschijnselen die hij aldus wilde 

bestrijden. Hij geeft voor dat zulks met het door het kabinet voorgestane neutraliteitsbeleid niet te rijmen 

ware geweest. Maar hij bedoelde wel degelijk de verenigingen in Nederland waarin Rijksduitsers actief 

doende zijn om Nederland zich te doen aansluiten bij het Duitse rijk. In de toepassing richt zich de wet vooral 

tegen de socialistische jongerenorganisaties die de idealen van de sociale internationale willen uitdragen, 

waaronder de Rode Valken van de SDAP. Niet tegen de fascistoïde strijdgroepen die niet afkerig zijn van 

annexatoire aansluiting van Nederland bij een groot-Bourgondisch Rijk, ook wel Dietsland geheten en 

evenmin tegen hen die voorstander zijn van aansluiting bij een Groot-Germaans Rijk Miteuropa. Onder de 

Führer aller Germanen, Hitler. Want die ook door Wilhelm II gekoesterde mystiek, zij het dan dat zijne 

majesteit zich daarin zelf de leidersrol toedacht, komt weer eens op. 

2.8 De politieke versplintering: Hadjememaar, de rapaillepartij en Verbond tot 
Nationaal Herstel 

De Nederlandse politici hadden in augustus 1914  elkaar een godsvrede beloofd:  rechts en links zouden 

elkaar, zolang de oorlog woedde, niet bestrijden. Eensgezind zou de volksvertegenwoordiging Cort in staat 

stellen Nederland door de oorlogshandelingen heen te voeren. Grote strijdpunten zouden niet op het 

tableau gebracht worden. De voorwaarden voor deze interne Burgfrieden waren: de rechtsen of 

confessionelen zouden de wettelijke regeling krijgen van de gelijkstelling van openbaar en bijzonder 

onderwijs. De linksen zouden een wettelijke regeling krijgen van het algemeen evenredig mannelijk 

stemrecht voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Het districtenstelsel zou verlaten worden. De leeftijd 

van de stemgerechtigde mannen zou eenentwintig jaren zijn. Alle andere pijnpunten, zoals de toekenning 

van het passief stemrecht aan vrouwen, de arbeidswetgeving, de sociale zekerheidswetgeving en de 

waterstaatswetgeving – denk aan de bedijking der Zuiderzee – zouden de partijen laten liggen. 

Beide voorwaarden werden in 1922 volledig uitgevoerd. Vrouwen kregen het passieve stemrecht er óók nog 

eens bij. Het districtenstelsel werd verlaten. Allemaal het gevolg van deze Burgfrieden. Het gevolg was, dat 



 80 Neutraal Nederland-2.docx 

het politieke landschap volledig veranderde. In het districtenstelsel hadden de verkiesbare politici tegenover 

elkaar gestaan in een tot het district beperkt kieskring. Binnen die kring kon er maar één winnen. De 

stemmen, uitgebracht op diegene die verloor, waren betekenisloos. Ze werden niet landelijk herverdeeld 

over de partijen die de kiesdrempel hadden gehaald. Er was dus een groot landelijk stemverlies. Dat verlies 

deed zich niet voor bij het stelsel van nationale evenredige vertegenwoordiging. Daarin ging het niet zozeer 

om de poppetjes, zoals bij het districtenstelsel. Maar om de partijprogramma’s. 

De politieke partijen werden daarom heel belangrijk. En hun lijsttrekkers. Die de verschillende programma’s, 

die afgestemd waren op nationale belangen, noden, en vraagstukken, wel bespraken.  De specifieke 

invalshoek die hun partij daarbij betrok, konden zij coherent en zelfverzekerd verdedigen. Ze wisten duidelijk 

te maken, waarom alleen die invalshoek de juiste was. De betogen werden veel technischer. En ook 

abstracter, vooral wanneer het om economie, handelspolitiek en financieel beheer ging.  Ze wisten in ieder 

geval de schijn te wekken, dat ze wisten waarover ze het hadden. Ze konden geen zetel meer krijgen in de 

tweede kamer omdat ze een spoorverbinding tussen Eindhoven en Weert beloofden met een tussenstop te 

Geldrop en Tongelre. Victor de Stuers kreeg op die grondslag wél een zetel in het districtenstelsel, ook al was 

hij een erkend expert op het gebied van de nationale monumentenpolitiek. Colijn moest net doen of hij 

overal verstand van had. Omdat hij geen enkele zelfkritiek bezat en steeds op de bijbelse openbaring kon 

terugvallen als hij iets beslist niet wist omdat hij er nog nooit van gehoord had, kwam hij toch ver in het 

stelsel van de evenredige vertegenwoordiging. Hij aarzelde nooit voorspellingen te doen over de 

middellange toekomst. Hij wist dat ook allemaal zeker. Daar houden kiezers van, die niet verder kunnen 

kijken dan het klaphekje van hun voortuin. De andere partijen hadden in het interbellum niet zo’n 

lijsttrekker met dat charisma. Oud, de belangrijkerd van de Vrijzinnig Democratische Bond, bleek op 

verkiezingstournee een verrassend hoge oude damesstem te hebben. Bij nationale bijeenkomsten dachten 

de mensen dat koningin Wilhelmina aan het woord was, als Oud sprak. Met zulk een stem kun je geen 

voorspellingen doen over de monetaire situatie die ontstaat als meerdere landen tegelijkertijd de gouden 

standaard loslaten. Die gelooft geen mens.  

Met de doorrookte, plechtige stem van Colijn die ook nog eens in afgekorte staccato- zinnen placht te 

spreken, gaat dat wél. De katholieken hadden nu werkelijk geen enkele attractieve politieke persoonlijkheid 

tot hun beschikking.  De kiezer herkende in de voorlieden uit de Roomsch Katholieke Staatspartij te vaak de 

benepen middenstander uit het sigarenzaakje tegenover de kerk, die inferieure sigaren van eigen merk 

probeert te slijten als volbloed corona’s van de Heeren van Ruysdael. De persoonlijkheden van die trekkers 

gingen nationale betekenis hebben. In hun gevolg kwamen politici in de tweede kamer, die wellicht wel 

bekwaam waren, maar die weinig tot de verbeelding spraken. Achter Colijn stonden wellicht brilliante 

economen, financiers, koloniale experts of kenners van de internationale betrekkingen, maar op de 

markante, uit steen gehouwen kop van Colijn kwam het aan bij de uitvoering van stembiljetten, de 

beschildering in witkalk van straatoppervlakten, radio-uitzendingen en andere reclame-uitingen. Zo ging het 

ook met mensen als Marchant voor de Vrijzinnig Democratische Bond, Ruys voor de Roomsch Katholieke 

Staatspartij, of Snoeck Henkemans voor de Christelijk-Historische Unie. Treub was de trekker voor de 

conservatieve Liberale Unie. De lijsttrekkers kregen ster-allures. Ze kregen adviezen van wat we nu spin-

doctors noemen. Treub, bijvoorbeeld, werd bekend door zijn donkerblauwe, schier boven de hoge boord uit-

exploderende, zwierig gestrikte zijden strik. De “Treub-das”. In een tijd dat men juist smallere, ingetogenere, 

saaie dasjes ging dragen onder neergeslagen boorden. Colijn, de militair, werd afgebeeld met de zuid-wester 

op het hoofd, het schip van staat sturende door de westerstorm. Of in admiraalsuniform, Hare Majesteit  

stram saluerende rapporterende dat de haven veilig was bereikt en vragend naar verdere orders. Ruys, dat 

was een moeilijkheid, want van de man ging weinig uit en zijn ambtenaren beheersten hem geheel. Maar 

om hem dan toch te kunnen presenteren als “De Edelman die werkt voor het volk” werd Ruys afgebeeld in 

vol ministersornaat, gezeten in een open calèche met de aartsbisschop van Utrecht naast hem. Troelstra zag 

men als de volkstribuun, onveranderlijk met de verfomfaaide hoed op het hoofd en zijn paladijn Wibaut als 



 81 Neutraal Nederland-2.docx 

havenarbeider, zijn twaalfuurtje uit zijn kontzak beurend. Of als bouwvakker onder de leus: “Wie bouwt? 

Wibaut!”. 

De programma’s deden er dus beslist wel toe, maar meer als achtergrond behang. Ze waren abstract en 

ingewikkeld. Je kon ze op straat niet uitspellen, als ze op de reclamezuil hingen geplakt naast het 

wachtlokaaltje voor de stoomtram. En omdat het getal hoger opgeleiden niet groot was, kwamen er in de 

kamerfracties ook mensen, die vroeger beslist onder de maat zouden zijn geoordeeld. De katholieke fractie 

had daar vooral last van. Katholieken waren nauwelijks academisch gevormd. Wie de driejarige 

handelsdagschool had gehaald gold als superintellectueel.  Hun fractie wies in tal, maar niet in talent. Nolens 

wilde dat ook wel zo houden. Hij eiste fractiediscipline. Vooral na de afstemming van het ontwerp Vlootwet. 

En monseigneur wist dat lager opgeleiden gehoorzamer waren tegenover het geestelijk gezag dan degeen 

die in eigenstandig kritisch onderzoek een visie meenden ontwikkeld te hebben. Jan Bomans kon het dan 

ook niet vinden met monseigneur en omgekeerd. Monseigneur had liever mensen als de kleurloze Loerakker 

en Stulemeyer, die tegen het behang sloegen van ontzag als monseigneur het woord tot hen richtte. Deckers 

droeg slobkousen en werd daardoor ook zeer bekend, maar had verder gelukkig niet te veel gedachten van 

eigen makelij. In de andere fracties was het net zo. Alleen had Snoeck Henkemans de gezapige pose van de 

betere wijnhandelaar nooit helemaal kunnen loslaten. Hij placht zijn kamerinterventies vriendelijk 

babbelend voor te dragen, in de rechterhand de dikke blocnote met ezelsoren en in de linker een potlood, 

dat hij soms achter het rechteroor stak, als nam hij een interessante bestelling op. Dan was monseigneur 

imponerender met de geklede statiejas en vooral nadat hij het ingewikkelde rozetbaton van Commandeur in 

de Orde van de Nederlandse Leeuw in het knoopsgat van de linker zijden rever mocht dragen. Bovendien 

kon een monseigneur iemand ter plaatse excommuniceren. Wat dat precies was, wist geen gelovige precies, 

maar je kwam ermee in de hel. Daar scheen het warm en niet aangenaam in de omgang te zijn. 

Er kwamen dus technocraten in de Kamer of apparatsjiks. Dat viel de parlementaire journalisten op, vooral 

omdat ook de retorische kwaliteiten van de geachte afgevaardigden sterk terugliepen. En de journalisten 

“maakten” de kamer, zoals nu de leiders van talkshows kamerfracties maken en breken. Een man als Hans 

Doe, doorgaans parlementair verslaggever van de altijd opposante Telegraaf,  had meer invloed destijds dan 

nu Eva Jinek. Doe ergerde zich blauw aan de onbeduidende teksten van de mindere goden in de fracties. Hij 

lei zich daarom toe in het Algemeen Handelsblad, om deze defecten humoristisch uit te meten. De fracties 

gaven hem ruim materiaal. Bij de indiening van amendementen bleek duidelijk dat de fracties weinig 

juridisch talent in huis hadden en dat soms de essentialia van syntaxis en grammatica onbekend waren. De 

tweede kamer is medewetgever. Een van de voornaamste taken,  had Thorbecke geoordeeld. Vóór 1918 

bleek het juridisch gehalte van de kamerinbreng aanzienlijk. Daarna daalde dat schrikbarend. De bezoldiging 

van een kamerlid was niet best, dat speelde ook wel een rol. Wie juridisch echt wat kon werd liever advocaat 

of ging het bedrijfsleven in. Vóór 1918 leidde het kamerlidmaatschap tot vele interessante en lucratieve 

bijbanen, juist omdat het lid zoveel bijdroeg tot de wetgeving. Denk aan Colijn, die zijn petroleumkapitaal 

kon verwerven omdat Deterding dacht dat Colijn de Mijnwetten kon bijsturen ten behoeve van de Shell. Als 

prominent Antirevolutionair kamerlid zou Colijn als Amsterdams districtsvertegenwoordiger  dat ook wel 

gekund hebben, maar zijn masserende handigheid schoot te kort. Na die districtentijd werd het anders. 

Zelden was nadien een wet het resultaat van “gemeen overleg” tussen volksvertegenwoordiging en regering. 

De departementen lagen mijlen vóór. Dat is nu nog steeds een euvel. 

De kranten berichtten dus minnetjes over de kamerdebatten. De kiezer kreeg het idee dat in die kamer een 

zinledige charade werd opgevoerd door derderangs acteurs die steeds het script kwijt waren. De regisseurs 

stonden als marktkooplui bij het scheiden van de nering tegen elkaar op te schreeuwen, maar de voortgang 

van de voorstelling kwam dat niet ten goede. Vanaf 1922 kwam daarom de democratische legitimatie van de 

volksvertegenwoordiger in samenhang met zijn kunde of falende expertise steeds meer in het gedrang. De 

parlementair redacteuren Doe van De Telegraaf en de Avondpost, Raken van de Nieuwe Rotterdamse 
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Courant en De Roode van Het Volk legden het er daar ook wel op toe. En zij konden schrijven. Veel en goed.  

Ze lieten hun verachting voor sommige kamerleden bekwaam blijken, soms ook door acties in de kamers. Zij 

kweekten een vijver vol malcontenten in troebel water, die óók de publieke snaar duchtig wisten te 

beroeren. Zij trachtten het parlementaire systeem op basis van evenredige vertegenwoordiging volkomen 

belachelijk te maken. Moeilijk was dat niet. De oprichting van de Rapaillepartij in 1921 bij de 

gemeenteraadsverkiezingen was daar symptomatisch voor. Lijsttrekker was Cornelis de Gelder, ook bekend 

als Had-je-me-maar. Hij was een berucht dronkaard en zwerver. De Rapaillepartij sloeg sterk aan in 

Amsterdam en Rotterdam. Jajempies moesten maximaal vijf centen gaan kosten, middels een landelijke 

jajemwet. Brood elf cent. Verder vrij vissen en jagen in de stadsparken. En nog meer van dergelijke 

actiepunten. Had-je-me-maar en zijn tweede man, Bertus Zuurbier, werden gekozen in de Amsterdamse 

gemeenteraad. Had-je-me-maar was echter gearresteerd voor openbare dronkenschap. Hij deed afstand van 

zijn zetel. Zuurbier deed in de raad niet van zich horen. Maar hun voorbeeld werd begrepen.  

De man in de straat gaat op partijtjes stemmen die een sterk ad hoc-karakter hebben en die zich slechts op 

één aspect in het openbare leven concentreren. Een anti-tollen-verbond, bijvoorbeeld. Dat maakt zich sterk 

voor de afschaffing van tolheffing, in deze tijd nog een middel om het onderhoud van provinciale wegen te 

financieren. Of een verbond dat voornamelijk gericht is op de versterking van het veldleger, Het Verbond 

voor Nationaal Herstel. De bijbehorende staatkundige ideologie is schimmig en vaak een opsomming van 

slagwoorden of slagzinnen als “Meer nationaal besef!” “Disciplinering der Jeugd!”, dan wel “Rechtvaardige 

Loonpolitiek!”.  Haar verkiezingsmanifest staat bol van de vaak gerechtvaardigde kritiek op de gangbare 

parlementaire afspraken en gewoonten, vooral in verband met de baantjesjagerij door ex-kamerleden die 

toch ergens aan de bak geholpen moeten worden. Maar wat het verbond nu precies bedoelt met de eis van 

“versterking van het overheidsgezag!” komt maar niet uit de verf.  Zij eist “terzijdestelling van alle politiek 

geharrewar”. Maar dáár kan iedereen het over eens zijn. De vraag is alleen waar dat geharrrewar zich 

voordoet, wie het begint en wat er de doelstelling van is. Zij eist afschaffing van de  “beroepspolitiek” en 

vordert “mensen die boven de “huidige politieke partijformaties” staan.  

Het Verbond voor Nationaal Herstel komt daarom met de oud-generaal Cornelis Snijders, Opperbevelhebber 

van Land- en Zeemacht in 1914-1918 als haar lijsttrekker. Maar Snijders geeft aanstonds te kennen, dat hij 

geen benoeming tot kamerlid zal aanvaarden. Dat is voor een partij die weer moraal, ethiek en fatsoen wil 

injecteren in het politieke bedrijf dan een vreemde openingszet. Snijders maakt aanstonds plaats voor een 

zekere Westerman die een boekje over de “zieken staat” heeft geschreven. Het is een geschrift waarin man 

noch paard wordt gespaard. Maar tevens een smaadschrift. De auteur heeft weinig gevoel voor wat nog nét 

fatsoenlijk is. Westerman veroorzaakt een verkeersongeval met dodelijke afloop. Hij krijgt gevangenisstraf. 

En schrijft een tijdschriftartikel over zijn detentie-ervaringen, wederom cipiers, directeur en 

gevangenispersoneel niet sparend.   

Maar ook de Boerenbonden, eertijds verenigd in de Plattelandspartij onder leiding van de landbouwer Braat 

die geen onwelvoeglijkheden schuwt, nemen nu in aparte splinterclubjes aan de verkiezingen deel. En ook zij 

kijken alleen naar hun specifieke belangen die in deze crisistijd door de centrale overheid niet voldoende 

behartigd worden.  Fragmentarisering in het partijwezen alom. Met programma’s die alleen geldig zijn in één 

regio of gewest.  Bij de landelijke verkiezingen van 1933 wordt dat wel héél erg duidelijk. Dan nemen 54 

partijen en partijtjes echt deel aan de verkiezingen voor de tweede kamer, ook al staat vast dat zij de 

zeteldrempel niet zullen halen. Zij moeten, om tenminste één zetel te kunnen binnenhalen, de volle 

kiesdeler voor die zetel hebben binnengesleept. De fascistische, autoritaire en nationaal-socialistische 

partijtjes brengen veel reuring. De verkiezingsstrijd is bruut. Soms ronduit schofterig. Forse  geweldpleging 

wordt niet gemeden. De Nationaal-Socialistische Beweging in de Nederlanden, opgericht door Anton 

Mussert, hoofdingenieur van de waterstaat in de provincie Utrecht doet aan deze verkiezingen nog niet 
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mede. Maar zij roert zich al wel. Zij jaagt de rechterzijde vaak tot extremen, waar zij zelfstandig nooit op zou 

zijn beland.  

2.9 Het ontstaan van het Nederlandse proto-fascisme 

2.9.1 Een Kieswetwijziging om kleine partijtjes te weren 

De verkiezingen van 1933 zullen leiden tot een keerpunt in de electorale verstarde verhoudingen in de 

Nederlandse staatkunde. Voor het eerst zullen ministers van niet-confessionelen huize eendrachtelijk 

samenwerken met confessionele. Men zal daarom spreken van een kabinet op brede basis of een nationaal 

kabinet: rooms-katholieken, vrijzinnig liberalen, christelijk historischen  (doorgaans hervormd) alsmede 

calvinisten (doorgaans gereformeerd)  zullen de staatskar trekken. De zonderling tussen hen is deze keer de 

minister van Sociale Zaken,  de langgebaarde Slotemaker De Bruïne, die de regeringstafel al te vaak verwart 

met de kerkkansel. Hij verdeelt zijn ministeriële reacties, als gold het een preek, steeds in drie punten of een 

meervoud daarvan. Die telt hij dan op de vingers af. Hij spreekt niet, maar weeklaagt. Hij staat in den lande 

bekend als minister ruwiene met de baard. Als zodanig verschijnt hij in menig Jan Klaassenspel op kermissen 

en jaarmarkten, voorgesteld door een horkerige pop.  

Vierenvijftig partijen hebben, ik gaf het aan,  aan de verkiezingen deelgenomen, maar weinigen van hen zijn 

in de kamer vertegenwoordigd. De restzetels gaan namelijk, door een Kieswetwijziging, naar de partijen met 

de grootste gemiddelden. Dat is gunstig voor de grootste partijen. Die halen dat gemakkelijk. Dat zijn de 

Roomsch Katholieke Staatspartij en de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Dezen bestrijden elkaar te 

vuur en te zwaard. Ook al hebben zij eigenlijk dezelfde desiderata ten behoeve van het maatschappelijk 

middenveld  voor de belangen waarvan zij beide, vaak welhaast op identieke wijze, zeggen pal te staan. Zij 

verlammen niet alleen elkaar, maar ook de algemene parlementaire daadkracht. Hun stemgedrag 

paralyseert ook vaak de regering. Dat blaast weer de wind in de zeiltjes van de partijtjes die door verhoging 

van de kiesdrempel buitengesloten worden van die activiteit van de volksvertegenwoordiging. De Kieswet 

beoogt dat ook nadrukkelijk. De fragmentarisatie van de volkswil moet beëindigd worden. Van de in de 

kamer toegelaten partijen moet toch minstens verwacht worden, luidt het, dat zij onderling tot gemeen 

overleg bereid zijn. Anders kan men iedere wetgeving in dit land met uitsluitend minderheidspartijen wel 

vergeten.  Maar nóch Albarda noch Goseling, de beide hanige fractievoorzitters, zijn bereid daarom maar 

wat in te binden. Zij zijn niet bereid elkaar een duimbreed te gunnen. Compromisloos stuwen zij hun 

achterban tegen elkaar op. 

2.9.2 De voortdurende schaakmatstelling katholieken/socialisten 

Het lijkt veel op de politieke patstelling in de Duitse rijksdag die in januari 1933 Von Hindenburg noopte om 

dan in  godsnaam korporaal Hitler maar als rijkskanselier in te zweren. Men kan deze twee grote partijen 

gerust verwijten dat zij het representatieve parlementaire systeem volkomen naar de gallemiezen hebben 

geholpen en daarom de baan vrij hebben gemaakt voor de dictatoriale neigingen van Colijn.  Doordat de 

Kieswet de kleine partijtjes eigenlijk volledig buiten het parlementaire systeem plaatst, worden deze steeds 

roeriger en gefrustreerder. Zij beschouwen zich als democratisch genullificeerd.  

Daardoor neemt hun rancune alleen maar toe. Hun revolutionaire gewelddadige aandriften eveneens. Zij 

leggen zich er op toe de parlementaire mores belachelijk te maken en de burgers uit de middenstand 

duidelijk te maken, dat zij niets van dit zogenaamd representatieve systeem te verwachten hebben. Dat 

polariseert de verhoudingen uitermate. Maar diegenen die tot in “insiders” van het systeem behoren 

trekken zich daar weinig van aan. Zij passeren schouderophalend deze minderheden, die, bij elkaar opgeteld, 

getalsmatig toch een aanmerkelijke macht kunnen hebben. Die gaan zij dan ook aanwenden. Maar 

buitenparlementair. Colijn vergelijkt zich in deze dagen graag met Mussolini. Ook hij zou graag een mars op 
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Den Haag maken, zegt hij gekscherend. Maar hij heeft die gang niet van node. Hoog heeft hij de tweede 

kamer niet zitten. Colijn blijft de soldaat, die het liefst met de klewang uithaalt. 

Dat deze het uiterste haalt uit zijn primaat in de kamer, dat alleen maar kan bestaan omdat socialisten en 

katholieken elkaar geen draad gunnen, wordt dan al allerwege ingezien. Colijn regeert in een vacuüm. Hij 

kan daarom een economische en monetaire politiek blijven volhouden die geen enkel westers land meer 

deelt: die van de gave nationale pasmunt, de Nederlandse gulden, en die van de sluitende 

overheidsbegroting. Het jaagt de werkloosheid tot ongekende hoogte op. En stabiliseert de malaise in het 

bedrijfsleven tot eind 1938, als de productieve activiteiten in de ons omringende landen al lang hervat zijn. 

Het voortduren van de economische crisis wordt voor de Nederlandse staatshuishoudkunde systemisch. 

Economen van reputatie voorspelden dat al in 1933.  

In 1937 worden deze prognoses ook volkomen bewaarheid in de rapportage door deze economen 

dienaangaande. Maar het blijft zoals het is. Paralyse, waarbij Nederland, als een verstard konijntje, staart in 

de koplampen van de Duitse vrachtwagen die steeds meer snelheid vermeerdert.   De politieke 

versplintering en verwarring is dus, eveneens systemisch,   groot. Colijn is de voorzitter van dit kabinet. 

Financieel en economisch zal Colijn vrijwel alles in zijn eentje weten door te drukken. Immers Oud, de 

vrijzinnig-liberale Minister van Financiën is niet tegen Colijn opgewassen. Vooral niet tegen diens blufpoker. 

Colijn zal een zeer zwaar bezuinigingsprogramma aanzetten, in verband met de wereldomvattende recessie 

ten gevolge van de kredietcrisis in Wallstreet, die al geschetst werd. 

2.9.3 De muiterij op de “Zeven Provinciën” 

De verkiezingen starten onder de doem van “De Muiterij op de Zeven Provinciën”. Het gaat om een sterk 

verouderd pantserdekschip van die naam. Deze naam refereert aan het roemvolle vlaggenschip van de 

luitenant-admiraal Michiel de Ruyter van de Staten van Holland uit de Tweede Engelse Zee-oorlog.  Het 

negentiende eeuws gemonteerde pantserschip, dat al lang uit de vaart genomen had moeten worden,  heeft 

het zwaarste en vèrdragendste geschut van alle Nederlandse oorlogsbodems in de Archipel. Het is een straf-

oefenschip. Het marinepersoneel dat wat heeft misgepeuterd elders wordt, bijwege van disciplinaire 

maatregel, overgeplaatst naar deze bodem, die van geen van de modernere gemakken, zoals goede 

ventilatie, adequate ijskoeling, ontspanningsgelegenheden en ruime, goed verlichte manschapsverblijven is 

voorzien. De voedselverstrekking is ook niet aan de maat, naar kwantiteit en kwaliteit. Men vaart doorgaans 

op blikvoer en zwaar gezoute conserven en weckproducten.  Bovendien is, reeds door de locatie van de 

hutten en verblijven, sprake van een onoverkomelijke kloof tussen officieren en lager personeel. De 

officieren zijn doorgaans van een snit, die elders niet paste. Ook zij zijn in andere aanstellingen 

gedeprecieerd, ervaren hun overplaatsing op juist dit schip als een onterechte vernedering en achten zich 

miskend als militair. Ze zijn dus overmatig gesteld op de militaire eerbewijzen, die niet stram en overdreven 

genoeg gebracht kunnen worden, óók in de smalle gangboorden en zien nonchalant neer op de inlandse 

schepelingen. De stemming is dus aan boord reeds daarom niet best. 

Die wordt nog slechter als de gehele Indische vloot wordt getroffen door een disproportionele salariskorting 

in 1932. Het is een van de eerste versoberingsmaatregelen die het kabinet-Ruys meent te moeten nemen 

wegens de recessie. De korting is groter dan voor het ambtelijk burgerpersoneel en voor inlanders weer 

groter dan voor andere schepelingen. Op 1 januari 1933 wordt de korting ten laste van inlandse 

schepelingen zeventien procent van het bruto loon. De vakbonden tekenen protest aan. Den Haag reageert 

zodanig, dat de indruk bestaat alsof deze verhoging van de baan is. Op 21 januari komt een Koninklijk Besluit 

in, er toe strekkend dat zulks niet het geval is. Bij de inlandse schepelingen slaat nu de vlam in de pan. Als 

het pantserschip de rede van Oleh-leh op oostelijk Sumatra aandoet, wordt de état-major door de notabelen 

aan wal uitgenodigd voor een feest. De inlanders aan boord slaan aan het muiten, lichten het anker en varen 

zuid-oostwaarts. Zij maken hun opstand radiografisch wereldkundig. Zij delen mee, dat zij niet revolutionair 
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gezind zijn. Ze zullen te zijner tijd het schip weer overdragen aan het bevoegd gezag. Maar nu even niet. De 

Britse marine te Singapore is thans al wéér duidelijk, dat de Indische archipel bij de Hollanders niet in veilige 

handen is. Men heeft het zwaarst bewapende schip dat men had aan eigen inlanders kwijtgespeeld. Het kan 

met zijn kanons de andere Nederlandse marineschepen wegvagen. Is dit de “effectieve bescherming” die 

van een koloniale mogendheid mag worden verwacht jegens vijandigheden? En weer noemt niemand Japan. 

Maar iedereen denkt het. Colijn is op dit moment nog geen regeringsleider. Hij verklaart echter aan een 

Engels verslaggever dat het schip desnoods met een torpedo naar de bodem der oceaan gezonden moet 

worden. Hij zegt dat via een tabloid aan de Britse pers. En die zorgt wel dat ook Washington verwittigd 

wordt. Tokio komt dus ook op de hoogte. Een Nederlands eskader wordt uitgezonden om het pantserschip 

te onderscheppen. Een vliegtuigbom maakt een eind aan het roekeloze avontuur van de muiters. Er vallen 

drieëntwintig doden, meest inlanders. 

In de verkiezingen wordt nu de machteloosheid van de regering breed uitgemeten. Er is sprake van een 

bestendige gezagscrisis. De overheid is niet meer tot rechtshandhaving in staat en gaat voor verzet van het 

crapule opzij. De vloot is voorzien van een  officierscorps dat niet op de hoogte is van deze tijd. De kosten 

aan de salarissen zijn belachelijk hoog. Colijn zal beweren, dat een korporaal-seiner méér verdient dan een 

Japanse admiraal. Er is geen tucht, geen discipline, geen nationaal gevoel meer onder de Nederlanders. Het 

koninkrijk is de risee van de ganse wereld. 

2.9.4 De splinterpartijen van fascistoïde aard 

De NSB, waarover al gerept werd, neemt aan de verkiezingen niet deel. Zij tamboereert niettemin op het 

thema gezagshandhaving. Dat doen ook het Verbond voor Nationaal Herstel, de Plattelandspartij, de 

Middenpartij voor Stad en Land, de Christen-Democratische Partij, De Plattelandersbond, het Verbond tot 

behartiging van de belangen der weermacht. De staat moet autoritairder worden en de volksinvloed 

gebreideld. Hoe dan precies? Dat zegt men er niet bij. Moet Nederland dan een politiestaat worden, zoals 

het onder koning Willem I was? Dat is niet de bedoeling van deze partijen. 

Het is alles koren op de molen van het groot aantal proto-fascistische partijtjes in Nederland. Deze 

splintergroepen gaan zich thans krachtig manifesteren. Zij torsen verschillende overmatig zwaarwichtige 

namen – ik noem er aanstonds enkele -- en voeren uiteenlopende actiepunten op. Maar allen willen zij 

invoering van een leidersbeginsel, een andere taakstelling, vooral een veel beperktere, voor de 

volksvertegenwoordiging, grotere bevoegdheden voor de kroon, en afschaffing van het evenredig kiesrecht. 

Met name de tweede kamer moet het ontgelden. En dan in zonderheid haar taak als mede-wetgever.  Het is 

het geluk voor Nederland dat deze partijtjes het onderling nergens over eens zijn. Ze slaan elkaar liever eerst 

de hersens in, dan dat ze een coalitie onderling willen en daarna vanuit die coalitie samenwerking met de 

burgerlijke partijen. Alleen de NSB zal het tot een vertegenwoordiging in de kamers brengen.  

Zwart Front van Arnold Meijer, de Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij van Herman van 

Rappard en Bertus Smit en de Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij-de Joode, Het Verbond 

van Dietsche Nationale  Actualisten en vergelijkbare Zwarte Hand-achtige groepen verlamden zich zelf door 

interne en onderlinge rivaliteit. Alleen de NSB slaagde erin te komen met een vaag, zij het coherent 

partijprogramma en een interne geordende administratie en hiërarchie. De voorlopig onbetwiste leider van 

deze Beweging is de al genoemde  Ir A.A. Mussert. Hij is hoofdingenieur van de provinciale waterstaat te 

Utrecht. Van Musserts kunde als ingenieur van de waterstaat is iedereen overtuigd. Als de man zijn 

beperkingen maar voor ogen blijft houden, zal hij het stellig tot een gerespecteerd minister van Waterstaat 

brengen.  Als Colijn de NSB op de lijst zet van de partijen waarvan een ambtenaar geen lid mag zijn, geeft 

Mussert zijn ambtelijke functie op. Hij begeeft zich volledig in de politiek. Hij geniet daar een zeker prestige, 

want hij heeft uiterst bekwam  leiding gegeven aan de groepering die zich tegen Van Karnebeeks 
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Kanalenwetten verzetten. De concessiewetten, voortvloeiend uit Van Karnebeeks wens om met België tot 

een betere verstandhouding te komen. Zie hierboven. 

2.9.5 De persoon Anton Mussert 

 Mussert heeft daarbij zijn algemeen erkende expertise kunnen inzetten en bekwaam geargumenteerd. Dat 

hij daardoor een charismatisch leider zou kunnen worden, neemt alleen hijzelf aan. Spreken in het openbaar 

ligt hem niet. In de schijnwerpers verkrampt hij zichtbaar. Hij tracht een bezwerende kanseltoon aan te 

slaan, waarbij hij de tale Kanaäns van dominees probeert te imiteren. Maar dat kan Mussert niet zonder een 

papiertje, waarop hij steeds weer moet spieken. Waait het weg, dan is hij zichtbaar de kluts algeheel kwijt.   

Hij is corpulent en klein. De Duitse militaire hoerapet maakt hem topzwaar. Natuurlijk gezag gaat van hem 

niet uit. Hij moet zich steeds tot fermheid oplieren. Toch beschouwen de NSB-ers Mussert met vertedering 

en eerbied, want hij heeft toch maar een eerzame betrekking eraan gegeven. En dat in hartje-crisistijd. Als 

politiek leider wordt hij aanstonds gemarginaliseerd door twee concurrenten: Van Geelkerken, een knappe, 

robuuste en charmerende man alsmede Mr Reinoud Rost van Tonningen, voormalig beambte bij de 

Volkenbond. Deze Rost wordt in 1937 fractieleider in de Tweede Kamer. Hij is intelligent, weet goed te 

debatteren, maar kan zich niet in de hand houden. Een zekere instabiliteit is hem niet vreemd. Hij heeft 

indo-bloed. En daarom brengt het feit dat hij toch de Germaanse rassenwetten omhelst hem steeds in 

perikelen die zijn onzekerheden versterken. Ook hij is aanhanger van het leidersbeginsel, waarbij één door 

de voorzienigheid begenadigd persoon van unieke gaven stem zal kunnen geven aan de volkswil die hij bij 

uitstek aanvoelt en doorgrondt. Die persoon is Rost zelf. Wie daaraan twijfelt is verzekerd van zijn peilloze 

haat. Die zal in de parlementaire politiek dan ook zijn leidsnoer zijn. 

Er is één groot verschil tussen de NSB en al die andere proto-fascistische partijen. Mussert wil niet, dat 

Nederland zijn staatszelfstandigheid zal kwijtraken. Hij is tegen annexatie door Duitsland. Hij wenst het 

koloniaal bezit voor Nederland te behouden. Alleen al door op te gaan in een vage confederatie van 

Germaanse staten zou dat bezit gevaar lopen. Groot-Brittannië zou het rijke Nederlandsch-Indië meteen 

inpalmen. De andere partijen willen volledige aansluiting bij de Oosterburen, en wat daar de langere 

termijn-consequenties van kunnen zijn, daarover wensen zij zich niet te bekreunen. 

2.10 De Nederlandse erkenning van de Koning van Italië als Keizer van Abessinië 

De Volkenbond heeft uiteindelijk in het geheel niets ondernomen tegen de annexatie van Man(t)sjoerije 

door een steeds agressiever wordend Japan, al heeft de Volkenbond de verovering wel veroordeeld. De 

Bond trad niet op tegen de Duitse bezetting van het Rijnland. De Volkenbond besloot tot economische 

sancties tegen Italië, toen het zijn veroveringspolitiek hervatte ten laste van een van de oudste Afrikaanse 

autonome staten,  het keizerrijk Abessinië,  in 1934.Generaal Pietro Badoglio (1871-1956) voerde de 

Italiaanse expeditionaire troepen aan. Hij werd deswege Hertog van Addis Abena. Hij gold in Ethiopië als 

Italiaans onderkoning. Het oorspronkelijk staatshoofd van dit bedreigde land, keizer Haile Selassie, deed een 

beroep op de Bond.  Het ging hier om Italiaanse agressie. Italië bezigde ongeoorloofde strijdmethodes, 

waaronder het afvuren van mosterdgasprojectielen, ook tegen de burgerbevolking.  De Bondsraad was 

verplicht hiertegen op te komen. Groot-Brittannië noopte de keizer dit beroep in te trekken. Maar de 

Bondsvergadering veroordeelde de agressie toch. Hij verplichtte de leden tot het treffen van economische 

sancties. Italië verliet daarop de Volkenbond. Het annexeerde Abessinië op 7 mei 1936 en nam het op in het 

koloniaal gebied Italiaans-Oost-Afrika. Het Abessijnse grondgebied zou een brug moeten vormen tussen 

Italiaans Eritrea en Italiaans Somaliland. Mussolini eiste voor de Italiaanse koning, Victor Emanuel III van het 

Huis Savoye (1869-1947), op 9 mei de titel van Haile Selassie op.  

Veel mogendheden erkenden dat niet. Groot-Brittannië bijvoorbeeld. Koning George VI zond slechts 

ambassadeurs aan het Quirinaal die Victor Emanuel koning van Italië bleven noemen.  Engeland en Frankrijk 
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frustreerden niettemin vervolgens via geheime afspraken de doeltreffende uitvoering van 

sanctiemaatregelen. Het Hoare-Laval-pact. Een geheime overeenkomst, uitgewerkt in side-letters. Ik 

herinner even aan een van Wilsons veertien punten, over het verbod van geheime diplomatie.  Men kan 

zeggen, dat de initiële oprichters van de Volkenbond langzamerhand haar ergste vijanden waren geworden. 

Nederland trof adequate nationale sanctiemaatregelen, conform de Bondsresolutie. Het moest dat betalen 

met een verslechtering van de relaties met Italië. Het ervoer dat zijn sanctiepolitiek werd gefrustreerd door 

Engeland en Frankrijk: wat men niet rechtstreeks via Nederland kon krijgen, bestelden de Italianen nu via 

Engeland. Zo is een olie-embargo dus doelloos: de Bataafsche Petroleummaatschappij levert niet aan Italië, 

de Shell wel. En zo is het ook met de uit Nederlandsch-Indië afkomstige andere grondstoffen waarom Rome 

te springen zit. 

Voor Nederland komt de zaak tot een climax als het een nieuwe gezant naar Rome wil sturen. De oorlog in 

Abessinië is ten einde. Een merendeel van de Volkenbondsleden erkent de annexatie van Abessinië nu als 

feit. De koning van Italië neemt thans de titel van “Keizer van Ethiopië” aan. Zoals de Engelse Koning in dit 

tijdgewricht ook Keizer van India heet. De Italiaanse regeringsleider, Mussolini, deelt Den Haag nu mee, dat 

zijn gezant slechts welkom is als zijn geloofsbrieven gewagen van deze keizerlijke titel. De Roomsch 

Katholieke Staatspartij is er bijzonder op gesteld dat de verhoudingen met juist deze staatsman goed blijven. 

Het Nederlands episcopaat dringt daarop ook aan.  Nederland geldt als een voorbeeldige kerkprovincie, die 

een uitbundige missie-activiteit ontwikkelt in Centraal Afrika. De aanwezigheid van Italiaanse 

troepencontingenten in Ethiopië kunnen deze activiteit alleen maar ten goede komen. De Vaticaanse 

congregatie voor de voortplanting des geloofs – het roemruchte dicasterium de propaganda fide -- dringt er 

op aan, dat de Nederlandse staat dat steunpunt op dat werelddeel niet afvalt. Daarom dient de koning van 

Italië ook in diens keizerlijke hoedanigheid erkend te worden door beschaafde staten. Die koning is immers 

ook gebonden aan de uitvoeringsparagrafen van het Concordaat van Lateranen: hij zal zorgen dat ook in 

Ethiopië het kruisbeeld zal prijken in de scholen die de Italianen als kolonialen gaan vestigen. Dat moet voor 

Nederland, als missie-land bij uitstek, een teken aan de wand zijn.  De minister van Buitenlandse Zaken, 

Patijn,  gaat tot die erkenning over, overigens, na daarvoor dekking gezocht te hebben bij de zogenaamde 

“Oslo-staten”, waarover aanstonds nader.  

Hier maakt de Tweede Kamer nu echt een punt van. Wat is dit voor soort buitenlandse politiek, als men 

enerzijds de Volkenbonds-veroordeling van de annexatie blijft accepteren en de sancties voortzet, en 

anderzijds de Italiaanse koning erkent als keizer van het onrechtmatig verworven gebied? Patijn, in een 

moeilijk parket, komt nu met een wollig verhaal vol  “enerzijds, anderzijds, en kijk u moet het zó zien, ik 

bedoel maar” maar als hij besluit dat hij slechts een hoffelijkheid heeft willen betuigen, zoals Chili ook zou 

kunnen doen, komt hij daar toch niet mee weg. Wat Patijn heeft gedaan, is volmondig erga omnes erkennen 

dat de Italiaanse Koning ook rechtens zich Keizer van Ethiopië mag noemen. Niemand heeft Patijn gevraagd 

feiten niet te erkennen. Daar ging het debat niet over. Dat ging erover, of die feiten rechtmatig tot stand 

waren gekomen. En als Patijn die rechtmatigheid niet meer zou willen bestrijden, wat doet Nederland dán 

nog bij deze Volkenbond? Aldus de Anti-revolutionair Anema in de eerste kamer.  Patijn blijft natuurlijk 

zitten. Want de kamer moet óók  erkennen: voor feiten moet men zwichten. En feit is ook, dat de dagen van 

de Volkenbond geteld zijn. Nederland zal niets ondernemen om deze teloorgang tegen te gaan. Al blijft het 

de supranationale organisatie overal aanprijzen als een verworvenheid voor de mensheid. De vereniging 

“Voor Volkenbond en Vrede”  zal er garen bij spinnen. Zij demonstreert regelmatig in de straten en pleinen 

rond het Binnenhof en biedt plechtig petities aan. Vooral aan kamerleden op het Plein. Dat “vrede” in het 

algemeen verkieselijker is als rechtstoestand dan “oorlog” namen deze leden overigens ook al aan. 
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2.11 De verklaring van de OSLO-staten 

Het is iedereen in Nederlandse staatkundige kringen wel duidelijk, dat de Volkenbond onmachtig is de 

collectieve veiligheidsorganisatie, die ze in 1920 beoogde, te zijn. Daaraan zijn de drie agressieve staten 

Duitsland, Japan en Italië vooreerst schuldig. Zij hebben de Bond dan ook alle ieder op zijn beurt en ieder 

met een andere rechtvaardiging verlaten in de periode 1933-1938. Van de exitbepalingen hebben ze zich 

weinig aangetrokken. Toch heeft Nederland zich tot 1938 maximaal gekweten van iedere verplichting die uit 

zijn lidmaatschap zou kunnen voortvloeien. Maximaal, dat betekent niet zondermeer hetzelfde als: effectief. 

Want dat hebben Frankrijk en Groot-Brittannië eigenlijk steeds door hun eigenaardige positiekeuzes in deze 

periode net zo goed onmogelijk  gemaakt, onderwijl lippendienst bewijzend aan het Volkenbondsstatuut. 

Daardoor heeft Hitler zijn veldleger dicht aan de Nederlandse oostgrenzen kunnen concentreren. Hitler 

heeft zijn vloot kunnen uitbreiden. Japan heeft in China een uitbundige annexatoire politiek kunnen 

bedrijven en eveneens zijn vloot drastisch kunnen uitbreiden boven de maxima, aangegeven in het 

Vlootverdrag van Washington, dat Japan oplegde ten aanzien van Groot-Brittannië en Frankrijk een 

verhouding van 3: 5 aan te houden. Italië zet zijn annexaties voort, in 1938 ten laste van Albanië. Het 

infiltreert de financiële sector van dat land en neemt stomweg ministeriële departementen over. Het 

voltooit dat avontuur in april 1939.  Het legt aan de Albaanse regering een bijstandsverdrag voor op 25 

maart 1939. Het eist dat het opperbevel van het Albaanse leger in Italiaanse handen komt, dat Albanië 

opgenomen wordt in een douane-unie met Italië, dat Italië alle wegen, havens en vliegvelden in Albanië mag 

gebruiken voor welk doel dan ook, dat Italianen Albanees staatsburger zijn, wanneer zij zich in Albanië 

vestigen, dat elke Albanese minister onder supervisie komt van een Italiaans secretaris, en dat er een 

Albanese fascistische partij komt, die onderhorig is aan Rome. De Albanese regering aarzelt. Troepen landen 

op 7 april in de havenstad Durrës.  Dan verjaagt het de Albaanse koning Zog. Albanië wordt nu deel van het 

Italiaanse Impero Fascista. Het land wordt volledig onder Italiaanse bezetting gelegd om onlusten te 

voorkomen. Op 3 juni wordt het Albanese ministerie van Buitenlandse Zaken opgeheven. Het Italiaanse leger 

lijft de Albanese contingenten per gelijke datum in. Veel Albanese soldaten zullen later, wanneer Hitler 

Rusland is binnengevallen, doodvriezen op de steppen van de Ukraïne en Georgië. Mussolini zal in 1941 

goedvinden dat zij grootmoedig opgenomen worden in het onoverwinnelijke Groot-Duitse leger dat de strijd 

aanbindt met de Sovjets.  Zog vlucht inmiddels voorlopig naar Griekenland. Albanië wordt een Italiaans 

protectoraat. Zeg maar gerust: een Italiaans wingebied. Een opgetrommelde Albaanse delegatie komt 

eerbiedig te Rome aan Victor Emanuel op 16 april 1939 het koningschap over Albanië aanbieden. Die 

aanvaardt dat en tooit zich, net als destijds prinz Zu Wied-Hohenzollern, met de titel Bret. Hij zal, evenals Zu 

Wied, weinig te vertellen hebben. En ook deze titel wordt internationaal lang niet door alle mogendheden 

erkend. De USA protesteren formeel te Rome, bij Mussolini. Maar weer wel door Nederland. Het brengt het 

gezantschap te Tirana in Albanië terug tot consulaat. Nederland wil nu alle moeilijkheden vermijden. Het 

erkent weer eens een feit. Maar als dat feit geen “agressie” heet, wat is het dan eigenlijk wél?  

Schoorvoetend is Nederland sedert 1936 doende om de nationale weerbaarheid op te voeren. De passieve 

opstelling van de buurlanden Engeland en Frankrijk ten aanzien van de remilitarisatie van het Rijnland is de 

aanleiding. Maar herinner, dat reeds in 1935 Reynders als chef van de generale staf al waarschuwde dat 

Nederland niet ongemoeid zou blijven in de vanuit het oosten aannaderende continentale oorlog. Reynders 

becijferde nauwgezet waarom Nederland niets te verwachten had van de afschrikkende kracht van zijn 

weerbaarheidsmiddelen, tenzij drastische investeringen op zeer korte termijn zouden worden gepleegd. Een 

roepende in de woestijn was Reynders niet, maar veel welwillend gehoor kreeg hij nog niet. Een vreemde 

reactie van het kabinet was, dat, wanneer de weerbaarheidsmiddelen tekort zouden blijven schieten, het 

particuliere bedrijfsleven maar moest optreden voor wat betreft de aanschaf van de modernste, dus 

kostbaarste, militaire voorzieningen.  
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Het zou deswege een grondwettelijk gedefinieerde overheidstaak moeten waarnemen op eigen kosten. 

Voorlopig dacht de Minister van Defensie J.J.C. Van Dijk aan de moderne luchtdoelkanonnen met een hoog 

plafond, een geavanceerde vuurleiding en goed opgeleid instructie-personeel. De grote havenbaronnen van 

Rotterdam maar ook de directie van een befaamde lampenfabriek te Eindhoven waren ertoe bereid. Dat 

zulks volkerenrechtelijk niet in de haak was, was al op de afdeling Volkenrecht van het departement van 

Buitenlandse Zaken uitgekruist. Willen degenen die zich bezighouden met de borging van de nationale 

weerbaarheid aanspraak maken op de bijzondere voorrechten die de militaire status in tijd van oorlog 

bieden kan, dan moeten zij officieel erkend en kenbaar zijn als militairen in staatsdienst. Organiseert een 

concern een luchtdoelbatterij via eigen personeel, vrijwilligers of niet, dan vervallen de aanspraken op de 

immuniteitsprivileges die de militair op basis van het Landoorlogreglement cum annexis inroepen kan. De 

bedrijfsbeambten aan het luchtdoelgeschut zijn niet veel anders dan franc-tireurs die geen enkele 

volkerenrechtelijke status claimen en die standrechtelijk kunnen worden geëxecuteerd. 

In de zomer van 1938 gaat Nederland in op een uitnodiging van de Scandinavische staten (Denemarken, 

Noorwegen, Zweden, Finland) om zich te beraden op de positie van staten die vóór de wapenstilstand van 

1918  officieel neutraal waren. België en Luxemburg, die verklaard hebben terug te willen keren naar de 

neutraliteitsstatus van vóór augustus 1914, mogen zich aansluiten. En Zwitserland óók. Dat weigert de 

invitatie: de grote mogendheden hebben verklaard dat zij de Zwitserse neutraliteit, gegarandeerd bij het 

Verdrag van Wenen van 1815 onvoorwaardelijk van kracht achten. Daarom heeft Zwitserland niet de 

behoefte zich te beraden over de vraag of het eigenlijk nog wel wat aan de Volkenbond heeft. De 

besprekingen vinden te Kopenhagen plaats. Er komt een verklaring uit voort, die te Oslo wereldkundig wordt 

gemaakt. De deelnemende staten verklaren dat de feiten hebben aangetoond, dat het sanctiestelsel van de 

Volkenbond ineffectief is. Zij vinden daarom dat artikel 16 van het Bondsstatuut, dat over deze sancties 

handelt, inclusief de doortochtverplichtingen jegens Volkenbondscontingenten, niet meer automatisch 

bindt. De zeven kleine staten verklaren deze bepaling facultatief. De staten zullen zelf beslissen of de 

Bondsraad heeft kunnen beslissen, in een concreet geval, of er binding is voor de desbetreffende staat. 

Nederland had al eerder doen weten dat het de doortochtverplichting niet automatisch van toepassing 

achtte. Alle Volkenbondssancties verklaren de Oslo-staten voortaan voor alle Bondsleden facultatief. 

Frankrijk maakt bezwaar. Maar de Oslo-staten verwerpen dat in beleefde termen. Het is de doodsteek voor 

de collectieve veiligheidsgedachte die de Bond uitdroeg. 

2.12 Het failliet van de Volkenbond erkend 

Bij de introducerende geweldshandelingen van de zijde van Hitler-Duitsland, die in maart 1938 zouden 

leiden tot de Anschluss van Oostenrijk, was al duidelijk dat de Volkenbond een verwaarloosbaar forum was 

geworden, ook voor het wereldgeweten. De Oostenrijkse kanselier Engelbert Dolfuss was al slachtoffer 

geworden van de nazi-annexatiedrang in 1934.  Er was door de Oostenrijkse nazi’s een staatsgreep gepleegd, 

waarbij Dolfuss doodbloedde aan schotverwondingen. Berlijn had iedere relatie tot die staatsgreep ontkend. 

De staatsgreep mislukte.  De opvolger Kurt von Schuschnigg (1897-1977)  wist dat Berlijn wel degelijk tot die 

actie had aangezet. In 1936 werd hij naast regeringsleider ook nog minister van Oorlog.  Hij was vanuit 

Duitsland al meermalen bedreigd met een militaire invasie, die tot zijn gijzeling zou kunnen leiden. De 

Anschlussgedachte werd in Oostenrijk in 1937 steeds sterker. Oostenrijk had in 1919 aan de westelijke 

geallieerden al uitvoerig voorgerekend dat het niet zelfstandig economisch zou kunnen bestaan, met Wenen 

als millioenenstad en nauwelijks enig agrarisch achterland noch industriële grotere complexen. Het moest óf 

zich aansluiten bij Duitsland, of herenigd worden met Hongarije of delen daarvan.  

De kredietcrisis van 1929 had dat besef doen wassen. Wenen was tot collectieve barre armoede vervallen. 

Hitler ontzag zich niet de kanselier dat nog eens uitvoerig uit te plussen toen de regeringsleider voor 

vriendschappelijke besprekingen in 1938 was uitgenodigd in Berchtesgaden, waar het vakantiehuis van de 
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Führer und Reichskanzler stond. Schuschnigg werd aangezegd dat Oostenrijk een bloedbad te wachten 

stond, als het geen aansluiting vroeg bij Duitsland, waarbij het de territoriale soevereiniteit zou overdragen 

aan een soort stadhouder, die Hitler nog zou aanwijzen. Schuschnigg  argumenteerde, dat hij constitutioneel 

deze overdracht niet kon garanderen: daar had hij de instemming van het Oostenrijkse staatshoofd, 

president Miklas, voor nodig. Hitler stond hem toe, die dan onverwijld te gaan halen. Schuschnigg wees er 

meteen op dat Miklas dan het Oostenrijkse volk zou moeten raadplegen. Het zelfbestemmingsprincipe zou 

hier de doorslag moeten geven. Daarom zou in elk geval een volksraadpleging bij referendum moeten plaats 

hebben. Noch hij noch Hitler zouden in hun eentje kunnen beslissen of Oostenrijk Duits zou zijn of niet. 

Hitler ging daarop niet in, maar stemde toe dat Miklas deze staatkundige wijziging goed moest vinden, hoe 

dan ook.  Maar zei daarbij, dat als het lang duurde, zijn troepen zich gewapenderhand toegang zouden 

verschaffen. Schuschnigg ging terug naar Wenen. Daar kondigde hij bij radiorede dat plebisciet aan.  Hitler 

werd woedend. Contact tussen hem en Schuschnigg kwam er niet meer. Maar Duitse troepenconcentraties 

verzamelden zich aan de Duits-Oostenrijke grens.  Hitler deed weten via de diplomatieke kanalen dat 

Schuschnigg de macht moest overdragen aan de nazi-minister van Justitie Arthur Seysz-Inquart. Schuschnigg 

trad af op 11 maart 1938. Miklas weigerde Seysz in te zweren. Deze trad toch op als regeringsleider. Maar 

alleen om te vernemen dat Hitler troepen zond ter bescherming van het Oostenrijkse volk. De spanning in 

Europa steeg. De Volkenbondsraad deed niets. Schuschnigg wendde zich daarop in wanhoop tot iedereen: 

president Miklas – die weigerde en bleef dat doen – Italië in de persoon van Mussolini, Groot-Brittannië en 

zelfs Frankrijk. Geen moment kwam het in Schuschnigg  op om zich tot de Volkenbond te wenden. En die 

was daar toch eigenlijk voor. Schrijnend is, dat niemand dat later Schuschnigg verweten heeft, ook niet toen 

hij voor het militair tribunaal te Neurenberg moest verschijnen om als getuige de afpersing door Hitler en 

Göring en de medewerking van Seysz-Inquart (waarover nog nader) te komen uiteenzetten. Hitler zond de 

troepen. Arriveerde zelf ook. En de Anschluss was een feit. Oostenrijk heette voortaan Ostmark. Het werd 

een soort provincie van een territoir dat nu het Groot-Duitse rijk heette. Dat kreeg nu er een paar millioen 

onderdanen bij, waaronder veel illegalen en ontheemden. De Oostenrijkse legers versterkten de Duitse 

Wehrmacht. Die overtrof nu getalsmatig en in uitrusting het Franse veldleger. In Oostenrijk kwamen nu 

pogroms op gang tegen de joden. Daarvan arriveerden er andermaal weer velen in Nederland. Zij konden nu 

terecht in de kampementen die de Joodse Raad had ingericht. De regering liet het toe. Maar zij bemoeide 

zich na de grensoverschrijding er verder niet mee. Romme deed aan de ministerraad aanschrijving dat deze 

Oostenrijkers niet tot de nationale arbeidsmarkt mochten doordringen. Zijn Duitse 

werkverruimingsprogramma zou er door in de soep kunnen lopen. Eerst moest het Oostenrijkse 

arbeidsaanbod nader geïnventariseerd worden. 

Nadat de Anschluss een aanvang had genomen – de militaire oprukking strekte zich over meerdere dagen uit 

– nam de Nederlandse regering weer dezelfde maatregel als zij had genomen bij de onverwachte 

remilitarisering van het Rijnland. Maar moest zij in 1936 improviseren en deed zij een lichting 

dienstplichtigen blijven zonder wettelijke grondslag, thans was de Dienstplichtwet ingrijpend veranderd en 

de plicht verzwaard. Lichtingsterkte en oefentijd zijn uitgebreid. Het kabinet past deze wet toe naar 

aanleiding van de spanningen die de Anschluss midden in Europa veroorzaakt. Weer neemt Colijn, thans op 

15 maart 1938, achter de radiomicrofoon plaats. En weer spreekt hij het Nederlandse volk plechtig toe, haar 

bezwerend niet nodeloos in paniek te geraken. Een deel van de lichting-1938 dat op 25 maart naar huis had 

moeten gaan blijft onder de wapenen. Daarom heeft het kabinet besloten ook de verlenging van de 

oefentijd op deze lichting-1938 alvast toe te passen. Dit keer zegt Colijn er niet bij, dat de verhouding tot alle 

mogendheden goed is. 

Wanneer de Anschluss door Duitsland geconsolideerd is, maakt Hitler zich op om zich op Tsjecho-Slowakije 

te storten dat thans aan drie zijden door Duitsland omringd is. Hij eist een noord-westelijke grensstrook op, 

dat bekend staat als “Sudeten-Duitsland”. Deze Sudeten zijn volksduitsers, heet het, en willen “terug in het 

rijk”. Evenals de Oostenrijkers hebben de Sudeten-Duitsers nooit tot het Duitse Rijk behoord, maar daar 
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maalt Hitler niet om. In september 1938 is het acute oorlogsgevaar in midden-Europa groter dan ooit. 

Wederom besluit Colijn tot een buitengewone maatregel, de landmacht betreffende. Hij besluit tot de 

“Buitengewone Oproeping Uitwendige Veiligheid”, de B.O.U.V. Alweer maant Colijn de luisteraars in de 

huiskamers dat de regering uit voorzorg handelt, maar dat niets wijst op ontwikkeling van vijandigheid 

jegens Nederland. De B.O.U.V., de “BOEF” dus, zal nog vaker worden aangekondigd via de ether. Zij komt 

erop neer, deze boef, dat een aantal dienstplichtigen van oudere lichtingen onder de wapenen komt, ter 

dekking van een wellicht aanstaande algemene mobilisatie. En daar valt het omineuze woord: mobilisatie. 

Daaraan dénkt het kabinet dus wel, en mobilisatie, dat is oorlog, zo zeggen de bakker en melkboer als ze in 

de ochtend het halfje wit en het pintje verse melk komen overreiken. Oorlog, het is toch wat. Die Colijn doet 

maar. 

Op het allerlaatst komt een akkoord van München tot stand op 29 september 1938. Italië, Frankrijk en 

Groot-Brittannië staan Hitler zijn annexaties ten laste van Tsjechië toe. Nederland vlagt. De vrede is gered. 

Buiten de Volkenbond om, zoals het hoort, want daarin hadden we toch al weinig fiducie. 

2.13 De persistente oorlogskoers van Duitsland en de bewuste verblindheid bij 
Colijn en De Geer 

Hitler wilde oorlog, om Duitsland de leidende wereldmacht te maken die het had kunnen zijn, als het in 1918 

niet was verraden door de linksen in het binnenland en bedrogen door de westerse geallieerden. Hitler zette 

in dit opzicht de politiek lineair voort die Wilhelm II en Von Moltke hadden ingezet ter gelegenheid van die, 

reeds gereleveerde,  buitengewone kroonraad te Potsdam op 8 december 1912. Kort tevoren hadden de 

Engelsen en de Fransen Duitsland enorm te kakken gezet op de conferentie van Algericas, toen Duitsland 

wéér koloniale en imperialistische aanspraken maakte in noord-westelijke Afrika. Ze hadden Duitsland 

bekwam geïsoleerd. Duitsland had ook gedelegeerden gestuurd die alleen maar met de sabel hadden 

gekletterd. Dat werkt niet op conferenties van grootmachten. Hitler verviel in dezelfde fouten vanaf 1937.  

In november van dat jaar had hij de opperbevelhebbers der strijdkrachten en de belangrijkste rijksministers 

bijeengeroepen. Hij had weer de claim op tafel gedreund dat Duitsland een Weltmacht moest zijn. Dat kon 

het alleen door militair optreden worden. En deze keer oostwaarts. Ten koste van Rusland. Dat was immers 

bijna gelukt in de Vrede van Brest-Litowsk van 1917. We bespraken dat al. Bezwaren van Schacht en Von 

Neurath, rijksministers van Financiën en Buitenlandse Zaken, had hij van tafel geveegd. Net als Wilhelm 

destijds. En toen ze bleven morren, waren ze weggewerkt. Dat was in het buitenland opgevallen, evenals de 

collectieve amotie van talloze generaals, die geacht werden ook weerstrevend te zijn. Voor het eerst had 

Hitler zich niets meer aangetrokken van wat het buitenland er wellicht van mocht denken. Hij wilde een 

veroveringsoorlog in het oosten, en als de westerse mogendheden zo stom waren hem dat te beletten, dan 

zouden ze bloeden.  Dat was het plan, vervat in het Hossbach-memorandum, dat in 1946 bij de zittingen van 

het Militair Tribunaal in Neurenberg bij de bewijslevering tegen Göring, Von Ribbentrop, Frick, Keitel en al 

die anderen een doorslaggevende rol zou spelen bij de bewijsredenering naar de deelnemingsconstructie 

conspiracy to wage a war of aggression. Wilhelm II zou op zo’n tenlastelegging óók gehangen hebben. Ik gaf 

dat in Deel I al aan. Wilhelm had de mazzel dat de geallieerden uiteindelijk niet dóórtastten. Vermoedelijk 

omdat Wilhelm op zo’n terechtzitting een boekje open had gedaan over hún aandeel in de ramp die de 

wereldkrijg was geweest. De geheime diplomatie vanaf 1900 had talloze documenten in de Duitse 

rijksarchieven en in het legerarchief doen belanden, waaruit had kunnen blijken van uiterst suspecte 

arrangementen tussen de regeringsleiders van beide kampen. Bij het Tribunaal van Neurenberg waren deze 

archieven volledig in handen van de geallieerden. De overwinnaars konden daarom beschuldigen, met 

evident documentair bewijs en de aangeklaagden konden dat niet. 
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In Londen en Parijs was het Hossbach-memorandum niet letterlijk bekend. Er waren evenwel lekken genoeg 

in de Duitse top, waardoor de strekking ervan in die hoofdsteden kon doordringen. Chamberlain wist ervan, 

Daladier óók. Colijn niet? Hij was op dat moment een erkend internationaal staatsman. Hij had onbeperkt 

toegang tot de westerse regeringsleiders.  Hij stond bekend als een daadkrachtig onderhandelaar, die wist 

wat Nederlandsch-Indië strategisch waard was. In de marge van het kabinet gaf hij aan, dat hij aan een 

strategische overvalling door Duitsland niet twijfelde en ook, dat hij voorzag dat Japan de Indische Archipel 

zou trachten te vermeesteren. Maar hij wist óók, dat Nederlands weerbaarheid tot een ongekend laag peil 

was afgezakt. Of hij inzag dat hij daaraan mede schuld had gehad, is een wat irrelevante vraag. Al had hij dat 

inzicht, dat droeg hij niet uit. Verder werd de man na 1937 wat onevenwichtig. Zijn formatie van een vijfde 

kabinet- Colijn, dat uit niet-partij gebonden mannetjesputters bestond, en dat daarom niet kon rekenen op 

een kamermeerderheid, is symptomatisch voor zijn onberekenbaarheid in die dagen. Colijn wist dat er nu 

zeer voortvarend moest worden opgetreden ten behoeve van de defensie. En alleen hij zou dat kunnen. 

Zonder de compromissen van een coalitiepolitiek. Dat was zijn gedachte. De katholieken wachtten zelfs zijn 

daden niet af. Maar stemden zijn kabinet stomweg weg met een overweldigende kamermeerderheid. 

Nadien was Colijn niet meer de oude. 

De Geer volgde hem op. Die was desbewust verblind. Oorlog was zoiets verschrikkelijks, daar wilde hij niet 

aan dénken. Dat deed De Geer dan ook niet. Hij promulgeerde een neutraliteitsverklaring, afgekeken van zijn 

illustere voorganger Cort van der Linden. Dat document zou Nederland immuniseren. De mobilisatie was 

gladjes verlopen. Op de derde dag zaten de manschappen weer in hun afwachtingsopstellingen. Waar die 

lagen, hoe deze versterkt waren en of ze doeltreffend konden zijn en hoe dan, daarvan wilde De Geer, 

anders dan Cort, niets weten. De luitenant-generaal J.J. Baron van Voorst tot Voorst had, martiaal als steeds, 

verzekerd dat zijn veldleger krachtige tegenaanvallen oostwaarts zou kunnen ondernemen, onder het 

uitroepen van een schallend hoera!,  de bajonet op het daardoor bijna drie meter lange geweer. Dat was De 

Geer voldoende.  Dat kwam wel goed, want als het niet goed zou komen, was het hem al gemeld. 

Flankerende maatregelen op diplomatiek niveau waren uit den boze. Als De Geer er van hoorde, reageerde 

hij als een door een wesp gestokene. Militaire voorzorgsmaatregelen met potentieel geallieerden 

doorspreken, De Geer wilde er niet van horen.  De legertop entameerde ze wel, die voorbesprekingen. De 

top wist dat het gebrekkige leger zou kunnen binden en vertragen, maar dat het een invasie nooit zou 

kunnen afslaan. Zou Duitsland aanvallen, dan moest het machtige Franse leger bijspringen. Frankrijk wilde 

wel, maar baseerde zijn toezeggingen wederom op de typisch Gallische arrogantie met als uitgangspunt: wat 

kunnen deze noorderlingen voor Frankrijk doen?  En nooit: wat kunnen wij voor deze noorderlingen doen? 

Dat verlamde de samenwerking, al was de Nederlandse strategie op den duur óók egoïstisch. De Geer wilde 

er niets van weten. Deze besprekingen mochten niet. Dus vonden ze ook niet plaats. De Geer wilde van 

dingen die niet netjes waren, nooit weten. Cort, die hij wilde imiteren, wilde dat wel. Cort bleef pragmatisch 

en zelfs opportunistisch. Cort nam welberekende risico’s die ethisch onverantwoord waren. Cort faalde óók 

bij de neutraliteitshandhaving. Maar op een niveau waar De Geer niet aan toe kwam.  

De Geer meende dat een consequente neutraliteitspolitiek het land zou kunnen redden. Colijn wist beter. 

Die liet dat ook blijken, maar niet aan De Geer, want die zat op zijn plaats. Die De Geer was een achterbakse 

oude man vol bejaardenrancune, nog uit de tijd van de Vlootwet. De Geer was van alle ministers op 10 mei 

1940 de enige die de overvalling echt helemaal niet had zien aankomen. De anderen wel. Ze hadden alleen 

nooit gedacht dat de Duitsers op die dag al rondom Den Haag zouden staan. Ze hadden nooit gedacht aan 

luchtlandingstroepen. De minister van oorlog Dijxhoorn óók niet. Die had beter kunnen weten, en kunnen 

overwegen wat de Duitsers in april in Denemarken hadden uitgehaald. Al maakten ze toen geen gebruik van 

parachutisten. Van Kleffens, de minister van Buitenlandse Zaken wist hetzelfde als De Geer. Van Kleffens was 

dus met zijn vrouw diezelfde dag weg naar Londen. Hij had zijn effecten en banktegoeden daarheen 

overgeboekt. De overvalling was geenszins “voorbeeldeloos” zoals Wilhelmina liet weten in haar proclamatie 

op de eerste oorlogsdag 10 mei 1940. In Noorwegen en Denemarken had een precedent zich al voltrokken. 
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Dat De Geer dat niet inzag – de tekst is van hem – kan men hem ten euvel duiden. Maar wat had en heeft 

men eraan? Het systeem van Versailles was nu definitief uitgewist in de pelgrimstocht der mensheid. In die 

koele mei-nacht van 1940. 

3 Nederland aan de vooravond van het zoveelste 
Armageddon in westelijk Europa 

3.1 De marginalisering van een middelkleine mogendheid in de deemstering 

Nederland is, nadat de Volkenbond overduidelijk afstand heeft gedaan van haar missie, een gewone  

tweede of derde rangsstaat. En toch een grote koloniale mogendheid. Zijn gemarginaliseerde positie in 

West-Europa geeft voortdurend problemen vooral wegens de centrale positie van de Archipel in het Verre 

Oosten. De verslechtering van de betrekkingen met Japan spelen Den Haag voortdurend parten.  Het is 

voor alle kabinetten een geluk, dat het kiezersvolk dat niet inziet. Jan Publiek heeft geen echt oog voor 

ingewikkelde buitenlandse vraagstukken. Het denkt, dat Den Haag inderdaad de immense eilandengroep 

in een stevige greep heeft dankzij een effectief patrouillerende marine.  Verder is er het KNIL. Dat 

handhaaft de driekleur probaat.  De bioscoopjournaals suggereren dat alles. Op koninginnedag ziet het 

cinemabezoek een martiale parade van gesloten KNIL-gelederen. Die brengen de stramme eerbewijzen 

aan gouverneur-generaal en het Nederlandse dundoek. 

 Het Vlootverdrag van Washington: een vodje papier. Maar Den Haag ziet dat eigenlijk niet in.  De 

vlootpositie van Nederland zou mondiaal herzien moeten worden. Het varend materieel dat Nederland ter 

verdediging kan bijbrengen stelt niets voor. Er zijn maar enkele moderne schepen. Die oefenen niet in 

onderling verband en kunnen geen samenhangend smaldeel vormen. Alle maritieme manoeuvres worden 

ingeleid met de geruststellende werkhypotheses dat er evenwicht in de lucht is. Voor het veldleger geldt  

niet anders. De voornaamste zorg van Buitenlandse Zaken is dat Nederland blijft buiten het cordon 

sanitaire ten behoeve van Frankrijk. De Nederlandse opzegging van het gezantschap bij de paus is daarbij 

ondienstig.  

Het Verdrag van Lateranen van 1929 houdt in dat de katholieken in Nederland zelfbewuster de straat voor 

zich opeisen. Zelfs de legerscharen van Italië brengen de paus de eerbewijzen van een staatshoofd bij de 

zegen Urbi et Orbi. Die wordt nu, ingeleid door de plechtige stem van Paul de Waart, uitgezonden op 

Eerste Kerst- en Paasdag. Op de ruisende achtergrond, gehinderd door fading,  een verward gerucht van 

fanfareklanken, als de Italiaanse infanterie de pauselijke hymne speelt. Het is dus écht waar. Er is een 

paus, die de wereld beheerst. Zij kunnen nu ook in het wereldlijke domein hun eis naar gelijkberechtiging 

zonder reserves indienen. De betekenis van Mussolini mag niet onderschat worden. De dood van 

Stresemann veroorzaakt een vacuüm, dat die Italiaan wel eens zou kunnen invullen. De Nederlandse 

katholieken beseffen dat zij de onderdanen zijn van een staatshoofd dat universele geldingsmacht heeft. 

Het indrukwekkende, steeds in droeve floers gehulde radioverslag van de KRO-reporter de Waart bij de 

begrafenis van paus Pius XI in 1939, direct vanuit de Sint Pieter in Rome, doet duidelijk uitkomen dat de 

wereld haar leider voor een wijle verloren heeft. Zonder paus is er mondiale anarchie. Maar wanneer de 

stoel van Petrus weer bezet is, zal de kerk het mensdom verder leiden in haar heil. Luistert zij, dan zal zij 

haar bestemming bereiken. Blijft ze doof, dan zal geen redding mogelijk zijn.  Aldus het katholieke 

volksdeel, dat de bekering van Nederland thans inniger dan ooit afbidt. Het is zo bitter nodig. 

De protectionistische politiek van de staten werkt dat besef in de hand. De positiekeuze van Hirschfeld, 

secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken is afgestemd op een economische 

integratiepolitiek jegens Duitsland. Beide staathuishoudingen vervlecht hij zoveel mogelijk, zonder dat het 
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parlement dat overziet. Het publiek beseft het al helemaal niet. Het geval-Ries, het geval-Helga Schulze, 

alles in verband met  De Gouden Standaard-politiek  van Colijn vullen de voorpagina’s van alle kranten.  

De Britse Common Wealth valt uiteen als economisch machtsblok. Versterking van de weermacht wordt 

pas op het nippertje een politiek hangijzer. De luchtverdediging is eigenlijk voorwerp van private zorg. De 

Generale Staf en het Departement liggen voortdurend overhoop. De figuren Dijxhoorn en Reynders spelen 

daarbij een versnellende rol. Toenadering tot België wordt wel gezocht, maar lijn zit er niet in. De 

veelvuldige alarmen maken het onmogelijk. Het Venlo-incident wordt eigenlijk door niemand begrepen 

als onderdeel van een campagne van de Duitsers. De opstelling van GS-III, de afdeling geheime militaire 

dienst,  is redelijk naïef. De voorzieningen tegen staatsgevaarlijke elementen zijn mager. De vrees voor de 

Vijfde Colonne neemt hand over hand toe. Men zoekt steun bij De Vesting Holland en De Stelling van 

Amsterdam.  Dat zijn toch knappe fortificaties?  

De positie van de joden is geen breed gedragen maatschappelijk voorwerp van zorg. De heren Asscher en 

Cohen die over dit probleem op de filmjournaals komen vertellen zijn eigenlijk veel te élitair om de 

Nederlander aan te spreken. Kamp Westerbork ligt als een merkwaardig vakantiepark ergens in de 

heidevelden. Het koningshuis is er eigenlijk tegen. In het geheim is er sondering door Duitsland of 

Nederland doortocht zal verlenen bij een inval. De kwestie van het frontverloop in de Peel en de 

aansluitingen onder Budel is daarbij voor de Duitsers een punt. Wat brengt de neutraliteit met zich mee 

voor het dagelijks leven? Het plan-Gamelin bij de mobilisatie van Nederland is ook in Nederlandse 

militaire kringen onbekend. De afwachtingsopstellingen van het leger zijn dienovereenkomstig. Het 

optreden van generaal Winkelman is een verrassing. Een generaal voor de capitulatie. Maar dat weet nog 

niemand. En dan is het ineens oorlog. De regeringsoverdracht door Van Rhijn en Steenberghe blijft een 

intiem gebeuren. Was de capitulatie te Rijnsoord een regeringscapitulatie of een militaire overgave? Wat 

was Winkelmans staatkundige positie? Het optreden van Seysz-Inquart stelt de mensen gerust. Het loopt 

in de Lage Landen niet zo’n vaart. Het was even schrikken. Maar we kunnen rustig slapen. Ook zonder 

Colijn. 

3.2 Nederland als trustee voor Europa? 

3.2.1  De visie van Telders en Van Kleffens 

Op 1 september 1939 valt Hitler in de vroege ochtend Polen binnen1. Hij haat deze Slavische Staat. Hij ziet 

deze staat als het laatste creatuur van het verachtelijke Verdrag van Versailles. Het wezen is door Frankrijk in 

het leven geroepen als onderdeel van een militair cordon sanitaire in het oosten. Het cordon bestaat uit 

staten zoals Tsjecho-Slowakije, Hongarije en Servië, waarmee Parijs militaire allianties sluit, alles met het oog 

om Duitsland in bedwang te houden. Zou Duitsland ooit Frankrijk bedreigen, dan zullen deze staten 

Duitsland meteen in de rug aanvallen, is het idee. Polen is dan ook cultureel geassocieerd met Frankrijk, zijn 

bovenlaag spreekt Frans en wie wil aanvoelen hoe de Poolse intellectueel uit de middenklasse voelt en 

denkt, moet Elsschots onvolprezen Tsjip lezen. Het gaat over een jonge Pool die naar de hand dingt van 

dochter Adele uit het Antwerps gezin van de schrijver, ene Bennek.  

Al spreekt Bennek slecht Frans en schrijft hij het nog slechter, Frankrijk biedt deze Bennek de sporten van de 

maatschappelijke ladder waarop hij hoger en hoogst zal kunnen klimmen, is hij weer thuis in Polen, na de 

 
1 Zie voor een algemene schets voor de tijdslijn van de gebeurtenissen in Westelijk Europa en vooral de vredespogingen – de 

initiatieven om Hitler toch nog van zijn agressie-oorlogen af te houden—met de militaire actuele situaties: de Historiek 
editorial geschreven door Hauke Friederichs: Augustus 1939 --- De zomer voor de oorlog begon, Vonken-regen,  Hauke 
Friederichs,  opgenomen  op de site van HISTORIEK Online Geschiedenismagazine, laatste update:  28 oktober 2020, bezocht 
op 15 september 2021, www.historiek.net/vonkenregen-hauke-friederichs-1939.136351/ Zie voorts: Hauke Friederichs, 
Vonkenregen, Uitgeverij Thomas Rap, Amsterdam,  ISBN 978-9400-406667; Frederick Taylor, 1939, De oorlog die niemand 
wilde, Uitgeverij: Het Spectrum/Unieboek, Hilversum/Amsterdam, ISBN 978-9000-357017. 

http://www.historiek.net/vonkenregen-hauke-friederichs-1939.136351/
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Antwerpse handelsdagschool te hebben doorlopen. Vlaams veracht hij. Ida zal straks, wanneer hij haar 

verworven heeft, zich moeten gedragen als een Franse madam. Dit Polen gaat Hitler vernietigen opdat zijn 

wraak tegen Frankrijk een begin van uitvoering krijgt. Bovendien ligt Polen hem in de weg bij het opstarten 

van zijn koloniale landwinning oostwaarts. Nederland brengt op 3 september 1939 een 

neutraliteitsverklaring uit, conform de beproefde redactie van 1914. Het heeft gewacht tot Engeland en 

Frankrijk insgelijks hun positie hebben bepaald betreffende het militaire conflict. In de tweede kamer wordt 

nog een debat gevoerd over de vraag of deze verklaring strookt met het lidmaatschap van de Volkenbond. 

Het kabinet vindt van wél. De Geer wil geen liasons verbreken die hij nog kan gebruiken. Velen vinden van 

niet: het is ongerijmd om, nu deze militaire waanzin weer is uitgebroken, te beweren dat de Bond nog enige 

betekenis kan hebben. De neutraliteitsverklaring houdt van rechtswege het opzeggen van het 

Volkenbondslidmaatschap in. Dus is Nederland geen lid meer van deze organisatie. Laat het kabinet daar 

rond voor uit komen: het laat anderen vechten voor het primaat van het volkerenrecht en trekt zich zelf 

terug achter een veilige schutting in de achtertuin. Aldus een man als Menno Ter Braak, nooit om een puntig 

woord verlegen. Aldus tracht De Geer van twee walletjes te eten. Dat is onethisch, meer nog, het is een 

schande. Dat is ook het gevoelen van een kamerminderheid. 

Telders ziet het anders en blijkt in zoverre een echte volgeling van Van Vollenhoven, zijn ambtsvoorganger 

aan de Leidse universiteit. Nederland treedt thans, nu alle andere Volkenbondsleden hun bezinning verloren 

hebben, op als een waarachtige trustee voor het verkommerend Europa. Als enige bewaakt het nu ten 

gemene nutte de rivierdelta tussen Schelde, Maas en Rijn.  Het veroorlooft daarover de ongehinderde 

handelsbeurtvaart ten behoeve van alle partijen totdat zij hun verstand weer terug hebben. Het zal daarom 

ook de transatlantische betrekkingen kunnen borgen, waaraan het Avondland zo’n behoefte heeft. In 

aanraking met drie culturen – de Angelsakische, de Latijnse en de Germaanse – is het in staat te komen tot 

de juiste osmose tussen de conflicterende geopolitieke systemen. Het is niemands vijand, het wil richtig 

leven door met allen handel te drijven en daartoe de vrijheid van de uitwisseling van goederen en diensten 

te faciliteren. Dusdoende schaadt het niemand en geeft het ieder het zijne. In de elegante tripletten 

beluisteren we een fraaie weergave van het hierboven al geciteerde ius est ars boni et aequi.  

Aldus baant Telders de weg voor de minister van Buitenlandse Zaken Van Kleffens, die met deze tripletten 

dan ook de nieuwe buitenlandse koers van Nederland rechtvaardigt. Hij krijgt een staande ovatie van de 

senatoren en veel sympathiebetuigingen van zijn gezanten, waaronder die te Londen. Die ziet in Van 

Kleffens’ opstelling een reden om de ganse natie te feliciteren. Waarom, dat maakt hij niet duidelijk. Van 

Kleffens opstelling is zelfs doorgedrongen tot Churchill, dan nog buiten regeringsverantwoordelijkheid in het 

kabinet. Churchill blaft via de BBC de neutrale landen toe, dat zij hun plichten jegens de Bond verzaken, hun 

opportunisme proberen te camoufleren via gelegenheidsargumenten en de internationale rechtshandhaving 

overlaten aan Groot-Brittannië en Frankrijk. Zij gedragen zich als de moeder die steeds één harer kinderen 

toewerpt aan de krokodil in de hoop zelf het laatst verzwolgen te worden. Het wordt hem door de 

weldenkende Nederlanders van dat moment niet in dank afgenomen. Veel trekt zich de toekomstige 

oorlogsleider voor de geallieerden daar niet van aan.  

3.2.2 Het neutraliteitscredo-De Geer 

De Geer vindt de uiteenzettingen van Van  Kleffens een uitmuntende rechtsbasis voor de verdere distantie 

die hij jegens de buurlanden in acht wil nemen, zij het, dat hij daarbij Duitsland met eerbiedig ontzag blijft 

behandelen. Voor De Geer gaat de metafoor van de krokodil, die Churchill in zijn radiorede verwerkte, aardig 

op. De Geer richt zich in deze periode meermalen per radio tot het Nederlandse volk. Hij bespreekt de 

geopolitieke situatie in West-Europa regelmatig. Maar de benarde situatie waarin Nederlandsch-Indië door 

de Europese oorlog is komen te verkeren heeft duidelijk niet De Geers aandacht. Toch is die voor alle 

partijen, die een invasie in ons land overwegen, van groot belang. Daarom komt zulks hieronder aan de orde. 

Wederom is de Archipel voor Den Haag een soort van vuistpand, waardoor de integriteit van ons 
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grondgebied kan worden verzekerd. Den Haag misrekent zich daarmee in de internationalistische oriëntatie 

van Hitler. Hitler laat dit pand voorlopig gaarne aan Japan. In het Verre Oosten heeft hij op dat moment geen 

geopolitieke aspiraties. Hoe het later moet, dat is dan van latere zorg. 

3.2.3 De militaire bijstandsverplichtingen na het intreden van de oorlogstoestand 

Ook het Koninkrijk der Belgen had de neutraliteit uitgeroepen, op basis van het Landonzijdigheidsverdrag 

van 1907. Het volgde daarmee het blok van de OSLO-staten. Alleen Finland had een iets andere 

neutraliteitsproclamatie afgegeven, mede met het oog op het feit dat het Sovjet-Rusland als naaste buur 

had, aan zijn zuidelijke grens. Sovjet-Rusland had met Hitler-Duitsland het beruchte non-agressiepact van 

23/24 augustus 1939 afgesloten. Het pact is ook bekend als Molotow-Ribbentroppact.  Beide partijen 

verklaren jegens elkaar neutraal te zullen blijven, zolang zij wederkerig  deze houding blijven innemen. 

Worden zij aangevallen, dan zullen zij elkaar militaire bijstand verlenen op wederkerigheidsbasis. Voor Hitler 

is dat vooral van belang.  Hij gaat er vanuit dat Engeland hem beslist zal aanvallen, mocht hij zich op Polen 

storten. Ook dan zal Stalin niet aanvallen. Hitler ducht op dit moment vooral een Britse invasie. De Engelsen 

hebben nog altijd de maritieme heerschappij. Ze kunnen de Oostzee afsluiten voor de Duitse zeemacht.  

Hitler weet nog goed hoe effectief de Engelse zeeblokkade was tussen 1915-1920. Dat moet Duitsland niet 

nóg eens meemaken.  

Bovendien zal hij de modernste oppervlakteschepen moeten inzetten voor de inval in Noorwegen. Sluiten de 

Britten het Kattegat en de Sont af, dan kunnen de Britten die schepen op hun gemak vernietigen. Vervolgens 

blazen de Britten de resterende Duitse schepen de Baltische Zee uit. Daarna kunnen ze een expeditionaire 

troep richting Warschau dirigeren. Dat zal Londen stellig doen.  Het heeft immers Polens onschendbaarheid 

gegarandeerd, kort tevoren. Verder, maar dat is op dit moment nog geheim, zullen Duitsland en Rusland 

Polen onderling territoriaal verdelen, mocht één van hen dat land binnenvallen. Duitsland mag westelijk 

Polen hebben en een stuk Litouwen. De Sovjet-Unie zal Oost-Polen bezetten. Het zal ook een bezetting 

mogen leggen in de Baltische staten en een deel van Finland. Het zal Bessarabië in Roemenië en de 

noordelijke Boekovina mogen bezetten. De Russische aardoliepositie zal dan op middellange termijn 

gezekerd zijn.  Duitsland zal West-Polen uiteindelijk mogen annexeren. Dat is Hitler op dat moment beslist 

van plan.  Dat is Stalin ook bekend. Met het oog daarop hebben Duitsland en Sovjet-Rusland onderling hun 

territoriale invloedssferen vastgesteld, waarbij Hitler het grootste deel van de Baltische staten aan Stalin 

gunt. Tevens mag Stalin een deel van Finland bezetten. Want ook Hitler weet dat Stalin Finland zuidwaarts 

via de Karelische landengten grotendeels wil innemen. Stalins veldleger heeft zich nu voldoende hersteld van 

de moordende zuiveringen die sedert 1936 ingezet zijn. Voor het overige laten zij elkaar vrij in de naaste 

toekomst, als zij hun voornaamste annexatoire bezettingen, die zij elkaar schetsmatig hebben beschreven,  

voltooid zullen hebben.  

Stalin aanvaardt, dat Duitsland de bij het Versailler verdrag toegestane Poolse corridoir naar de Oostzee 

ongedaan zal maken en Danzig weer zal terugnemen binnen Pruisen. Memelland en stukken Letland zal het 

mogen absorberen. Voor het overige laten partijen elkaar vrij, mits zij tevoren overeenstemming hebben 

bereikt over het geografisch verleggen van grenzen en sferen. Gaan zij tot etnische schoonmaak over, dan 

zal dat stellig volksverhuizingen tot gevolg hebben. Berlijn zal daarover Stalin terstond polsen. Uiteindelijk zal 

dan aan het Versailler systeem van 1919 een onherroepelijk en definitief einde gemaakt zijn. Problematisch 

zal slechts zijn dat nazi-Duitsland en Sovjet-Rusland dan direct aan elkaar grenzen. Die grens zal precies 

gedefinieerd moeten worden in geografische delineatieovereenkomsten. Dat alles staat in geheime bijlagen.  

Hetgeen er op duidde, dat Berlijn agressieve bedoelingen ging ontwikkelen in de richting van de kleinere 

staten. De Sovjet-Unie scheen tegen deze staatjes Hitler verder de vrije hand te willen laten.  Het non-

agressiepact houdt in, dat Hitler méér troepen kan vrijmaken om zich te concentreren bij de westelijke 

grenzen van het Duitse rijk. Het geeft Hitler vrijheid voor zijn veldtocht tegen Polen. Hij heeft voldoende 

rugdekking, mochten de Fransen toch agressiever blijken dan hij veronderstelde. 
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3.2.4 De Belgisch-Nederlandse samenwerkingsposities 

België riep voor het eerst in zijn staatkundige existentie zelf zijn neutraliteit uit. Wat de onschendbaarheid 

van het Belgisch grondgebied betreft veronderstelt dat, dat aan iedere binding krachtens het militair 

akkoord van 1920 jegens Frankrijk een definitief einde wordt gemaakt.  België bepaalt nu, dat het niet zal 

toelaten dat de Fransen automatisch Belgisch grondgebied mogen betreden, laat staan bezetten. Het is ook 

niet bereid daarover besprekingen te voeren. Niet op dit moment. Wanneer een van de oorlogvoerende 

partijen aanstalten maakt de territoriale onschendbaarheid van België te krenken zal het anders kunnen zijn, 

maar zeker niet automatisch. Deze opstelling zal de driehoeksverhouding tussen Frankrijk, België en 

Nederland militair-technisch zwaar belasten. Want alle drie houden er rekening mee dat het 

hoogstwaarschijnlijk zal zijn, dat Frankrijk het Belgisch grondgebied zal moeten betreden, mocht Duitsland 

gaan aanvallen. Die betreding zal noodzakelijk zijn, willen België of Nederland iets van hun 

staatszelfstandigheid overeind kunnen houden.   

Trekt Duitsland Nederland binnen, om de Vesting Holland ontoegankelijk te maken voor Britste 

luchtoperaties vanaf daar gelegen vliegvelden – een waarschijnlijk scenario, daar Britse bommenwerpers in 

deze periode niet de actieradius hebben om vanuit Engeland het Ruhrgebied te kunnen bombarderen ---  

dan zal het hulp nodig hebben van het Franse veldleger. Die hulp zal Frankrijk niet kunnen verlenen, als 

neutraal België de onschendbaarheid van zijn grondgebied inroept. Is België pas bereid die betreding toe te 

staan, als de Duitse legers België binnenstormen, dan komt van een tactisch verantwoorde hulpmanoeuvre 

vanuit Noordelijk Frankrijk niets terecht.  Niet bij de massaliteit van dit soort operaties in een moderne 

bewegingsoorlog, waarbij de grondtroepen voortdurend luchtbescherming nodig hebben en 

brandstoffentoevoer ten behoeve van het gemotoriseerd transport. Is België deswege niet te bewegen om 

alsnog, in het geheim, dienaangaande conditionele besprekingen over  technische 

uitvoeringsarrangementen te voeren? 

 Herinner, dat het sedert 1831 een internationale gegarandeerde neutraliteit bezat, die verder niet, zoals die 

welke het Landonzijdigheidsverdrag definieerde, in uitvoeringsverplichtingen uitgewerkt was. Er waren ook 

nu geen garanten die op het nakomen van die verplichtingen konden toezien. De Belgische koning, die 

grondwettig opperbevelhebber is van de Belgische strijdkrachten, is onverbiddellijk. Hij wil die besprekingen 

niet. Praktisch houdt dat in, dat ze toch plaatsvinden, maar dan nog geheimer dan geheim. Zie hieronder.  

Anderzijds. Parijs is er hartgrondig van overtuigd dat de Duitsers massaal zullen willen optrekken door 

zuidelijk-oost Noord-Brabant. Er liggen daar weinig stellingen en liniën die gedurende langere tijd te houden 

zijn door het armzalige Nederlandse veldleger. Er is in deze regio nauwelijks mobiele artillerie, zeker niet met 

lange dracht. Inundaties zullen daar niet of nauwelijks gesteld kunnen worden. Zijn nu geen militaire 

akkoorden te sluiten met Nederland ten behoeve van België dat anders die storm onder het Peelmoeras in 

de richting van het Albertkanaal geheel alleen zal moeten opvangen? Achter dat kanaal heeft het Belgisch 

veldleger zich genesteld. Dat is beter toegerust en groter dan het Nederlandse. Het zal de storm kunnen 

minderen en de druk vertragen. Kan er nu niet gesproken worden over een doortocht van het Franse 

reserveleger, dat via Breda de Nederlanders achter de Zuid-Willemsvaart zal kunnen bijstaan, om zo de 

Duitse infanteristen gedurende weken te binden?  De Belgen kunnen dan hergroeperen, versterkt door 

Franse gemotoriseerde afdelingen, en de Franse hoofdmassa kan zich dan noordwaarts verplaatsen om 

vervolgens massaal slag aan te nemen. Den Haag doet ook weten, dat het er niet over piekert om daarover 

besprekingen te openen. Die vinden toch plaats. Ook geheimer dan geheim. Ze ontgaan de Duitsers dus niet. 

3.2.5 De Belgisch/Nederlandse militaire opstellingen in de neutraliteitsperiode 

 Beiden, België en Nederland, namen stilzwijgend aan dat Duitsland hun agressor zou zijn. Dat bleek uit de 

opstelling van hun veldleger en de wijze waarop zij hun liniën, stellingen en fortificaties oostwaarts 

begonnen te verstevigen en  met troepen te beleggen. Nederland voorzag in een Noordzeekustbewaking, 
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maar deze bleef geïmproviseerd. De forten te IJmuiden en De Hoek van Holland werden gegarnizoeneerd.  

De bemanning daarvan, veel reservisten, verried wel dat de Generale Staf hier niet de hoogste prioriteit aan 

verleende. Niettemin konden beide forten zwaar vuur uitbrengen op grote afstand. Dat aan De Hoek zou dat 

doen. Maar dan met de geschutkoepels volledig landinwaarts gedraaid, gericht op de Staalduinse Bossen, 

waar een aantal Duitse parachutisten in de meidagen van 1940 was nedergedaald. Het bracht driemaal 

massaal vuur uit middels de 15cm vuurmonden in de B-koepel. Toen zakten de gietijzeren draaischijven door 

de gemetselde ring, die niet tegen de contrastdruk van de terugslag bestand bleek en stortten de affuiten 

door de inwendige ommuring. Het gebeurde terwijl in de gebetonneerde catacomben de ministers van het 

onvoltallige kabinet-De Geer in conclaaf bijeen waren, zenuwachtig palaverend of het wel of geen 

heenkomen kon zoeken naar het buitenland en of het dat kon doen zonder de ministers Van Rhijn en 

Steenberghe, die te Den Haag waren achtergebleven. Het voortijdig zwijgen van de vuurmonden sterkte De 

Geer niet in zijn beslotenheid tot het uiterste weerstand te blijven bieden, ongeacht de vluchtroute. 

Huisbakken als De Geer was, wilde hij terug naar de Haagse Mauritslaan. Schuilen onder de rokken van 

moeder de vrouw. 

De geallieerde opperbevelhebber was de Franse generalissimo Maurice Gustave Gamelin. Hij nam aan, dat 

de Duitsers weer zouden opmarcheren volgens het Von Schlieffenplan uit 1907, dat in 1914 al zo’n 

belabberd concept was gebleken, omdat het in de tijdstabel van uitvoering geen enkele onderbreking 

gedoogde en omdat het bij volledige uitvoering geen ruimte liet voor operaties via een strategische reserve. 

Inderdaad had de Duitse generale staf het plan weer uit de kast gehaald, het gemodificeerd en uitgebreid. 

De opmars zou thans geschieden door zuidelijk-oost Noord-Brabant héén en daar het veldleger de 

inleidende zwaai doen maken die in 1914 werd volvoerd nadat de Maas bij Luik was overgestoken. De 

Duitsers namen aan dat Nederland wel verzet zou bieden, maar zijn massa zou terugnemen naar de Vesting 

Holland. Daardoor zou het Duitse Veldleger min of meer vrij baan krijgen om slag aan te nemen tegen het 

Belgische Veldleger. Dat zou ook gebeurd zijn, ware het niet dat het “Maasmechelen-incident” op 10 januari 

1940 Hitler aanleiding gaf in te grijpen in de planning. Over dat incident straks meer. Hitler besloot de zwaai 

van het opmarcherende leger nadat het over genoemd kanaal was gekomen, anders te deployeren. In 

tegenovergestelde richting. Niet zuidwaarts, maar noord-oostwaarts, de Britse Expeditionary Force daardoor 

scheidend van de Fransen, waarvan Hitler aannam dat zij noordwaarts zouden trekken. Aldus zou 

geschieden. 

Deze wijziging was Gamelin ontgaan, of liever, hij kende haar als mogelijke variant, maar achtte haar 

uitvoering onwaarschijnlijk. Hij hechtte aan het Maasmechelen-incident slechts de waarde van 

afleidingsmanoeuvre. Hij bleef, globaal, uitgaan van de uitvoering van het gewijzigde Von Schlieffenplan. 

Destijds waren de Franse massa’s voor de aannadering van het Duitse leger blijven terugtrekken, tot over de 

Marne. Daarom besloot Gamelin, terstond nadat Duitsland in Nederland een doorbraak dreigde te forceren, 

noordwaarts te trekken met het zevende leger tot aan Breda. De Duitsers stonden dan in Nederland, dat was 

dan in oorlog en zou zich niet neutraal meer achten. In Nederland zou Gamelin dan de Duitsers doeltreffend 

binden terwijl de hoofdmassa van het Franse leger weer zuid-oostwaarts frontale slag zou aannemen. Tegen 

een benard Duits leger dat zich in de engten van de Maasvallei niet zou kunnen ontplooien. 

3.2.6 Gamelin onderhandelt met Brussel ten behoeve van Nederland 

Voor de uitvoering van deze Breda-variant had Gamelin de toestemming ruim tevoren tot doortocht nodig 

van de Belgen. Het betrof een ingewikkelde verplaatsingsoperatie. De Belgen zouden hun wegen vrij moeten 

houden voor de Franse colonnes. Maar ze zouden ook moeten faciliteren. Ze zouden brandstof- en 

voedseldepots moeten toelaten. Ze zouden toestemming moeten geven tot oriënterende verkenningen.  

Kon hij die krijgen? Nee, zei Brussel. Wij zijn neutraal. Dat blijven we, totdat Duitsland ons feitelijk aanvalt. 

Pas dan zullen we concrete afspraken maken. We willen daar in geen enkel opzicht op vooruitlopen. Kon 

Gamelin dan van Nederland verkrijgen dat het landingen van Franse amfibische troepen toestond via de 
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Oosterschelde? Konden daar afspraken over worden gemaakt, want zo’n operatie eiste ingrijpende 

technische voorbereidingen en was moeilijker dan een doortocht? Neen, zeiden de Nederlanders, wij staan 

geen voorbereidingen, zelfs niet op papier, toe, want wij zijn neutraal. Met ons valt pas te praten, als de 

Duitsers daadwerkelijk via noordelijk Limburg gaan aanrukken op de Peel-Raamstelling. Maar dan willen wij 

direct achter die stelling Franse bijstand en niet westwaarts achter Breda. Hoe, wanneer en waar dan 

precies, daarop kunnen we, neutraal zijnde, ons niet binden, want dat verbiedt het Landonzijdigheidsverdrag 

ons, zoals het de afspraken met de Belgen verbiedt betreffende de Franse doortocht naar Breda.  

Zo werd het Landonzijdigheidsverdrag een geducht instrument ten behoeve van Hitler, die zich vast 

voorgenomen had zich van geen verdrag nog iets aan te trekken. Hitler zou zich er alleen op beroepen, als 

het verdrag een rechtvaardiging scheen te bevatten voor een reeds door Hitler genomen beslissing. Voor 

Gamelin was het Landonzijdigheidsverdrag een irriterende hobbel. Maar hij dacht deze straks, bij 

improvisatie, toch te kunnen nemen. Hij had al een mobiele brigade aangewezen ter verkenning van de 

route die het zevende leger in Noord-Brabant zou moeten nemen. En verder had hij toegestemd in een 

informeel overleg over de bijstand die aan het Nederlandse leger verleend moest worden ingeval de Duitsers 

dwars door de Peel-Raamstelling heen zouden breken zonder dat de Nederlanders enigszins hadden kunnen 

vertragen. Dat overleg zou via de Nederlandse militaire attaché Majoor Van Voorst Evekink te Parijs 

afgesproken kunnen worden en vermoedelijk in een grotere plaats in dat Brabant kunnen worden 

gehouden. Eindhoven of zoiets. Het mócht niet, eigenlijk, gelet op de strikte neutraliteit van Nederland. 

Maar dat was een zorg van de Nederlandse opperbevelhebber. Niet van hem, Gamelin.  

Het moest stiekem. Dat was hinderlijk genoeg. De inspectie van de stelling was noodzakelijk. Dat moest ook 

weer hypergeheim, en dat belemmerde adequate afspraken met de commandant ter plaatse, ene kolonel 

Schmidt, een notoire zenuwlijder. Er was inmiddels een forse tegenstelling tussen het kabinet en de generale 

staf over het te voeren krijgsbeleid. Dijxhoorn, de minister van Oorlog,  wilde de verdediging concentreren in 

de Vesting Holland. De Grebbelinie en de zuidelijk daar aan sluitende Peel-Raamstelling zouden alleen 

ingericht worden om vertragende gevechten te voeren, zodat de terugtrekking vanuit de Grebbelinie – in 

volle oorlogstijd nota bene – daar betrekkelijk ongehinderd zou kunnen verlopen. Die terugtrekking zou drie 

legerkorpsen omvatten. Als dat gelukt was, zouden nog de resterende troepen vanuit de Peel-Raamstelling 

kunnen worden “teruggenomen” in de Vesting Holland via de alsdan nog intacte Moerdijkbruggen. Die 

zouden daarna dan opgeblazen worden. Reynders (ik gaf al aan dat zijn naam ook “Reijnders” wordt 

gespeld) vond dat een belachelijk plan. Dat gaf hij in ronde bewoordingen te kennen. Hij wees erop dat 

Duitse luchtwapen op dat moment vermoedelijk superieur was aan de luchtstrijdkrachten van Nederland en 

de westelijke geallieerden. Dat Duitse wapen zou die terugtrekkingen via de aanvallen van 

duikbommenwerpers volkomen desorganiseren. 

 De gedachte dat het veldleger vanuit de Grebbelinie stormuitvallen zou gaan doen oostwaarts, met de 

bajonet op het Mannlichergeweer, was helemaal van iedere realiteitszin verstoken.  Er wás stomweg geen 

mobilisabel veldleger meer. Stukbezuinigd. Geen handgranaten, geen handmitrailleurs, geen zware mobiele 

watergekoelde driepootsmitrailleurs die lang enfilerend vuur konden uitbrengen, geen munitie.  Geen 

verrijdbare artillerie: de paardentractie die men nog had was bij de stukken 7.-veld niet meer bruikbaar voor 

dat doel. Die beesten, meestal bij particulieren gerequireerd konden de stukken naar de stelling brengen. 

Maar ze waren niet geoefend om onder zwaar vuur ook hun trekkracht te leveren. Die knollen zouden in 

paniek raken en de batterij verwoesten. Dat idee van stormuitvallen door brigades – het kwam van de 

luitenant-generaal Jan Godfried van Voorst tot Voorst --  was afkomstig van iemand die te lang romantische 

jongensboekjes over de Boerenoorlog was blijven lezen. Verder was het leger dat de Peel-Raamstelling 

moest verdedigen verstoken van logistiek, transport en voldoende bewapening. Als men dat al zou 

“terugnemen” op de door Dijxhoorn gesuggereerde wijze dan zou dat te voet moeten. Dat zou dagen duren. 

Met steeds de mogelijkheid van bombardementsvluchten op de troep.  
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Dat werd niks. Men moest de Peel-Raamstelling juist aanmerkelijk verstevigen en onmiddellijk overleg 

openen met de Belgische generale staf. Zulks om de stellingen van het Belgische veldleger onder Budel aan 

te laten sluiten bij de Peel-Raamstelling. Dan zou men een zuidwaarts verlopende linie krijgen tot aan het 

Albertkananaal waarachter de massa van het Belgische veldleger zich had ingegraven. Van de gevechtskracht 

van dat Belgische veldleger had Reynders een hogere dunk dan van het veldleger van Van Voorst. Op die 

linie zou eigenlijk de hoofdverdediging moeten worden gevoerd. De Stelling Holland was alleen interessant 

voor diegenen die nog dachten in termen dat “het regeringscentrum” blijvend verdedigd zou moeten 

worden. Dat kon men vergeten. Dat centrum zou in bondgenootschappelijk verband van geen enkele 

betekenis blijken. Jammer voor Wilhelmina. Dus wilde Reynders (Reijnders) dat overleg in Eindhoven óók. 

Dat was een strikt militaire zaak. Niets voor het kabinet. Dus niets voor Dijxhoorn. Waar bemoeide hij zich 

eigenlijk mee? 

3.2.7 Het duo Dijxhoorn-Reynders 

3.2.7.1 De structurele onverenigbaarheid van karakters 

Achter dit soort onenigheden zitten personen. Personen met karakters die elkaar op het eerste  gezicht na 

enige secondes niet verdragen. De beruchte ambtelijke incompatiblités d’humeurs. Ze zijn berucht, omdat ze 

kunnen leiden tot totale verstoring van de dienstverhoudingen, waarbij uiteindelijk het landsbelang of het 

algemene nutsinterest geen enkele rol meer spelen, voor zover deze doelstellingen eigenlijk al 

objectiveerbaar zijn in abstracto. Alleen bij uiterste zelfbeheersing en  de daarmede verbonden innerlijke 

stabiliteit en zelfkritiek kunnen personen die elkaar op deze negativistische wijze in de ban houden toch nog 

tot batige samenwerking komen, al putten zij elkaar uiteindelijk wederkerig uit. Dat Dijxhoorn en Reijnders 

de pest aan elkaar hadden was in de legertop bekend. De ambtsvoorganger van Dijxhoorn, J.J.C. van Dijk, 

was er ter dege mee bekend. Het duo was ook voorwerp van spot op Haagse bijeenkomsten, ruim voordat 

Reijnders benoemd werd tot OLZ. Er waren altijd wel galabijeenkomsten ter gelegenheid van decoratie-

uitreikingen, dienstjubilea of pensioneringen en dan was het een hilarisch thema. Van Dijk is later door de 

Parlementaire Enquêtecommissie over het regeringsbeleid 1940-1945 uitvoerig ondervraagd over deze 

verhouding. Zie: Deel Ic, Verhoren Militair Beleid 1939-1940, zitting woensdag 25 februari 1948, Sub-

commissie II, verhoor van Dr. Jannes Johannes Cornelis van Dijk, oud-minister van Defensie,  pp. 98 t/m 105.  

Van Dijk erkent dat hij met bezwaard hart hoorde over de aanstelling van het duo, dat zo nauw zou moeten 

samenwerken, en verder, dat beide haantjes waren die koning moesten kraaien, juist omdat de één vroeger 

ondergeschikte was geweest aan de ander en nu diens burgerlijke superieur. Die superieur kon aan zijn 

militaire meerdere in rang onbepaald aanwijzingen geven “met betrekking tot de opstelling van de 

weermacht en … met betrekking tot het krijgsbeleid”.  Dat volgde uit artikel 2, derde lid, van de 

regeringsinstructie aan de te benoemen OLZ  van 6 mei 1939. Van Dijk erkent dat deze bewoordingen ruim 

zijn en dat Dijxhoorn ze onbeperkt kon oprekken. Dijxhoorn kon de instructie aangrijpen om Reijnders 

aanwijzingen te geven omtrent de te volgen strategie. Dat heeft Dijxhoorn ook overduidelijk gedaan, omdat 

hij vond dat Reijnders weinig begreep van modernere oorlogvoering. Dijxhoorn vond gewoon dat Reijnders 

geen OLZ kon zijn. Zijn aanwijzingen werden opdrachten, schamperde Reijnders in een verdedigingsbrochure 

die hij ná de oorlog het licht deed zien. De verhouding tussen de verantwoordelijke minister en de OLZ was 

in oorlogstijd altijd al precair gebleken. Ze werd in september 1918 onhoudbaar toen Snijders te maken 

kreeg met een superieure betweter als de zoveel jongere en nogal Minerva-achtige minister B.C. de Jonge, 

die vroeger ook zijn ondergeschikte was geweest. Als dus Van Dijk heel goed wist dat Dijxhoorn en Reijnders 

niet door één deur konden, had hij De Geer van deze aanstellingen beslist moeten afhouden. Dat deed hij 

niet. 

Natuurlijk komt dat verschijnsel óók in het bedrijfsleven voor. Maar dáár zijn objectiveerbare parameters die 

door onafhankelijke derden, die niet geïnfecteerd zijn door deze ruïneuze wederkerigheidsparalyse, in alle 
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distantie kunnen worden vastgesteld: omzet, winst, stoffelijke baattrekking, uitbreiding van debiet, dat is 

allemaal in neutrale termen te fixeren en te begroten. Bij de ambtelijke verhoudingen zijn dat soort 

parameters niet goed te hanteren, omdat het openbaar belang nu eenmaal altijd vlottend is en van taxaties 

op basis van axiomatische vooronderstellingen aan elkaar hangt. Zelfs die vooronderstellingen zijn niet 

adequaat te definiëren in verder niet betwistbare omschrijvingen, zelfs niet als de vooronderstelling op het 

eerste gehoor een samenstel van zelfsprekendheden is. Wat een automatisme is, dat dagelijks het 

levensritme bepaalt en blijvend ondersteunt, is heel moeilijk in begrijpelijke korte zinnen die nauwelijks 

disputabel bijken, te vangen. Probeer maar eens in eenvoudig stellig proza uiteen te zetten, op grammaticaal 

en syntactueel bevredigende wijze, hoe men een rijgschoen met veters goed vaststrikt om de voet.  En dan 

zó, dat iemand die dat nog nooit gedaan heeft en het dus zonder vooringenomenheid tussen “links” en 

“rechts” moet kunnen volbrengen louter op basis van de schriftelijke instructie, die operatie moeiteloos zou 

kunnen voltooien. 

3.2.7.2 Izaäk Reijnders en zijn militaire loopbaan 

Izaäk Herman Reynders (Reijnders, het probleem met de spelling van deze familienaam is, dat deze in de 

diverse burgerlijke standacten en aanstellingsbesluiten verschillend wordt weergegeven) was geboren te 

Stadskanaal in 1879. Hij was een levendig, charmant, extravert en emotioneel man die vaak wat impulsief 

kon reageren. Kwam hij in hevige emotie, dan kon hij soms het dialect van zijn geboortestad ineens 

hernemen, waarbij hij ook placht te gaan stotteren. Hij had de hogere krijgsschool met de hoogste lof 

doorlopen. Daarna was hij begonnen aan de trage en vaak moeizame loopbaan van de beroepsofficier in het 

Nederlandse leger dat niet hoog in maatschappelijk aanzien stond. In Haagse kringen was Reynders niet erg 

gezien. Hij gold als een boertje van buut’n dat eigenlijk niet echt serieus hoefde te worden genomen.  

Toch werd hij bij voorrang in 1934 benoemd tot chef van de generale staf. Eigenlijk zou Henri Winkelman 

deze post krijgen, maar die had kort te voren daverende ruzie gekregen met de kortaangebonden luitenant-

generaal W. Roëll over de manier waarop in het landleger de krijgstucht moest worden gehandhaafd. Het 

ging toen om onbenulligheden, zoals de wijze waarop in het openbaar door dienstplichtigen de militaire 

eerbewijzen aan meerderen moesten worden gebracht. Roëll had Winkelman kwalijk genomen, dat hij 

letterlijk in dit opzicht niet al te veel op zijn strepen had willen staan, terwijl de generaal als commandant 

veldleger en van de vesting Holland net een legerinstructie had doen uitgaan waarin hij de officieren aanzei 

dat zij  moesten vorderen dat deze bewijzen met de grootste eerbied zo stram en zo snel mogelijk werden 

gebracht. Winkelman had iets te duidelijk laten blijken dat hij als troepencommandant daar zeker niet bij zijn 

onderhebbenden op zou aandringen, al zou hij die bewijzen niet laten verslonzen. Winkelman had daarop 

ineens de aanbeveling gekregen zijn vervroegde pensionering aan te vragen. Dat had Winkelman niet willen 

doen. Dat pensioen had hij toch, maar dan ongevraagd, en met de daarbij behorende geldelijke 

achteruitgang in de maanduitkering gekregen. Wel met de bijbehorende titulaire rangsverhoging, maar dat 

had de zaak niet goedgemaakt wat Winkelman betreft.  

Roëll was overigens ook geen sympathisant van Reynders (ik hou die spelling nog even aan), omdat hij vond 

dat Reynders met zijn technische rapportage over de weerbaarheidsgraad en inzetbaarheid van het 

Nederlandse landleger in 1935 feitelijke grondslag gaf aan defaitisme en ondermijning van de krijgsmoraal in 

dat leger. Men zal zich herinneren dat Reynders toen al had gewezen op de aanmerkelijke evoluties in de 

militaire luchtvaart, vooral aan Duitse zijde, waarbij het Nederlandse defensie-apparaat hopeloos ten achter 

was geraakt, wat Reynders betreft, zelfs onherroepelijk en onherstelbaar binnen één decennium. Verder was 

Roëll het hartgrondig oneens geweest met de concentratieplannen die Reynders had laten uitwerken. Roëll 

(de trema moet bij deze tak van adel op de “ë” staan en niet op de “o” ) was van mening geweest dat men 

bij mobilisatie het landleger altijd éérst afwachtingsopstellingen moesten doen innemen en daarna moest 

kiezen voor een bepaalde vorm van concentratie van waaruit de geweldshandelingen zouden kunnen 

worden aanvaard.  
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3.2.7.3 De concentratieplanning “blauw” van W. Roëll in 1936 

 Dat zou dus betekenen, dat legerkorpsen alsnog na mobilisatie, wellicht in volle oorlogstijd, massaal 

verplaatst zouden moeten worden om die concentraties te bereiken. Dat had Reynders een irreële gedachte 

gevonden: hij had nu juist in zijn rapportage van 1935 aangetoond dat de Duitsers – beide opperofficieren 

gingen er van uit dat zij in de eerst aankomende oorlog de agressors zouden zijn – die verplaatsingen grondig 

zouden verstoren door luchtaanvallen over de wegen waarop de legerafdelingen zich zouden voortbewegen 

zonder dekking van mobiele luchtafweer. Reynders dacht toen niet zozeer aan bombardementen, maar aan 

het mitrailleren van de colonnes. De soldaat die dat vuur moet ondergaan, zonder dat er aan zijn zijde enige 

dekking wordt gegeven door zichtbaar doeltreffende luchtafweer, komt volledig gedemoraliseerd in de 

aanvalsopstellingen terecht. Van hem is op korte termijn geen aanvalsmentaliteit te verwachten. Reynders 

becijferde toen al dat het volstrekt onhaalbaar was deze verplaatsingen adequate luchtdekking te geven 

binnen de eerst aankomende vijf jaar. Roëll had dat niet bestreden, anders dan door het schamper 

“defaitistisch” te noemen. Geen argument, maar Roëll, bij het hof en Wilhelmina reҫu wegens zijn oeroude 

adellijke afstamming, kwam er goed mee weg, terwijl Reynders tot zijn hinderlijke stotterpartij verviel. Het 

standpunt van Roëll klonk manhaftig en offensief, maar was niet vrij van innerlijke tegenstrijdigheid.  

Want Roëll had aan zijn voorkeur voor de inneming van aanvankelijke afwachtingsopstellingen ten grondslag 

gelegd dat het spoorwegvervoer in de periode van actuele oorlogshandelingen niet meer betrouwbaar kon 

worden gepland wegens het luchtgevaar waaraan dat transport altijd zou worden blootgesteld. Alsof dat 

anders zou zijn bij de verplaatsingen over de smalle secundaire wegen van destijds waarbij gemotoriseerd 

transport nauwelijks elkaar op hetzelfde afbollende wegdek kon passeren, terwijl de voortmarcherende 

troep, opgetast tussen de voortdokkerende transportwagens van de fourage en menage, alleen tegen de 

vanuit de lucht komende mitrailleurkogelregens dekking zou kunnen zoeken door ijllings in de sloten en 

watergangen aan de greppelzijdes daarvan te duiken of zich te verschuilen in het halmgewas van de 

veldoogst, zo dat al in het vlakke land daartoe de vereiste hoogte zou hebben aangenomen. Dat had 

Reynders naar voren willen brengen in de ijzige sfeer van Paleis Noordeinde, maar zijn linguïstisch euvel had 

hem weer parten gespeeld onder invloed van het immer misprijzende oog van de landsvrouwe, die in iedere 

gelaatstrek een nauwelijks herkenbare, maar in de subtiliteit uiterst doeltreffende, glimp van intense 

minachting kon leggen, als het boertje weer Stadskanaals ging praten. Roëll was een man die dat soort 

geborneerde vooroordelen van Wilhelmina machtig graag stimuleerde. Roëll was ronduit anti-democratisch. 

 Opperofficieren moesten eigenlijk van adel zijn. Hij kon officieren tolereren tot de rang van majoor, als ze 

uit de burgerlijke middenklasse voortkwamen. Maar daarboven dienden ze minstens een adelspraedicaat te 

kunnen voeren om de koninklijke wapenrok te mogen dragen, ook als reservist. Dat zou Roëll bij de 

oprichting van de Ordedienst in de bezettingsjaren ook duchtig gaan uitdragen bij het recruteren van de 

bevelvoerders van dit reserveleger, dat pas in actie zou komen nadat de militaire bevrijding van Nederland 

een onomstotelijk strategisch feit zou zijn geworden. Hij kon daarom niet goed hebben dat Reynders, zijns 

ondanks, door een toevalstreffer toch chef van de generale staf was geworden, enkel en alleen omdat Roëll 

kort te voren de zoveel meegaandere generaal Winkelman op zijn vestje had gespuwd. Hij ontzag zich niet 

Reynders, uiteraard achter diens rug om, ook bij diens onderhebbenden zoveel mogelijk belachelijk te 

maken en als strateeg te kleineren. Roëll zou het de oorzaak van zijn, dat de Ordedienst na de oorlog het 

stigma zou krijgen van een ongecontroleerde groep uiterst rechtse rakkers, die op ieder moment een 

staatsgreep zou kunnen plegen ten behoeve van een persoonlijk bewind van een krachtige militaire leider – 

uiteraard van oeroude adel, liefst erkend nog voor de opstand van 1568. Die zou aan het hoofd van een 

driemanschap moeten staan zoals dat van november 1813, Van Hogendorp, Van Limburg Stirum, en Van der 

Duyn van Maasdam, allemaal niet uit families van Italiaanse schoorsteenvegers of Hollandse 

straatorgeldraaiers. De pech was dat Roëll in dat na-oorlogse tijdperk zulk een ridder met onbevlekt blazoen 
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maar niet kon vinden. Zelf zou hij natuurlijk de beste kandidaat geweest zijn. Maar hij vond zich nu toch echt 

te oud. 

3.2.7.4 De positie van minister Adriaan Dijxhoorn in 1939 

Tegenover Reynders: Adriaan Quirinius Hendrik Dijxhoorn (1889-1953) afkomstig uit een doopsgezinde 

fabrikantenfamilie in verfstoffen te Rotterdam. Hij volgde de vijfjarige Hogere Burgerschool en koos ook voor 

het leger. Hij doorliep de Koninklijke Militaire Academie te Breda en werd tweede luitenant bij een regiment 

Infanterie. Daarna begon ook hij aan een trage, bureaucratische loopbaan binnen de militaire hiërarchie, 

maar hij maakte al vroeg naam als een expert in algemene defensievraagstukken. Hij gold als een kenner van 

Franse krijgstactieken. Daarover publiceerde hij veel in de Militaire Spectator. Dat bracht hem op een 

aanstelling als docent aan de Militaire Academie te Breda terug. Hij werd aanhanger van de in het Franse 

veldleger breed beleden doctrine dat bij slagen de verdediger, mits maar goed ingegraven in een systeem 

van loopgraven met gebetonneerde onderstanden altijd in het voordeel is van de aanvaller, die zich meestal 

vastloopt in de prikkeldraadversperringen aan de vijandelijke overkant van het niemandsland. Hij mocht zijn 

opleiding voortzetten aan de Hoogere Krijgsschool te Den Haag in 1920. Hij kon gelden als de Hollandse 

variant van de Franse veldmaarschalk Pétain, die deze statische verdedigingskunde gedurende de slagen 

rond Verdun in 1916 had geperfectioneerd. Als deze dacht Dijxhoorn bij tactische vraagstukken defensief. In 

1927 werd hij kapitein. Hij mocht naar de école supérieure de guerre te Parijs waarin hij deze inzichten 

voortdurend bevestigd zag vanwege door ervaring gelooide commandanten uit de vroegere oorlog. Hij zag 

een komende oorlog als wederom een statische gemechaniseerde oorlog met de nadruk op de zware 

artillerie, net als zijn Franse docenten  die deze vorm van oorlogvoering het meest geschikt achtten voor de 

krijtbodem in noordelijk Frankrijk  ter hoogte van de grens met België, dáár waar een stuk onverdedigde 

grens lag tussen Maginot-Linie en Franse kanaalkust. En inderdaad, daar, in die hoger gelegen krijtbodem, 

kan men inderdaad dat soort liniën goed aanleggen en verdedigen. 

Maar in Nederland nu juist bij uitstek niet. Omdat Dijxhoorn het “logisch” vond aanstonds in de verdediging 

te gaan bij een vanuit het oosten komende massale aanval in het veld, hechtte hij veel belang aan het 

bestaande Hollandse stelsel van fortificatiën, liniën en stellingen zoals binnen de Vesting Holland al 

aangelegd en naar het noorden van Holland uitgebreid via de Stelling van Amsterdam. Dijxhoorn, nu 

vloeiend een Voltairiaans Frans meester, placht deze visie voortdurend te ventileren, gelardeerd met niet ter 

zake doende door de neus gesproken Franse proverbes en uitroepen. Dat verhoogde in het nog altijd dorpse 

Den Haag zijn statuur aanzienlijk. Hij kreeg nu een aanstelling bij de Hoogere Krijgsschool aldaar tot 1934, 

waarin hij zijn faam als eminent modern strategicus herbevestigde. Dat kon hij doen, zich achteloos 

beroepend op de informaties die hij had gekregen van lieden als generaal Giraud, Foch en Pétain zomede 

Weygand. Hij kwam dus als internationaal geverseerd militair theoreticus goed te pas in de volgende 

aanstellingen in detacheringsverband bij de generale staf, het veldleger en het ministerie van Oorlog. Hij 

kwam vervolgens in de majoorsrang op dat departement terecht als hoofd van de Afdeeling Generale Staf. In 

deze hoedanigheid werd hij luitenant-kolonel. Inmiddels hadden zijn wegen die van Reynders meermalen 

gekruist. Voldoende om de onverenigbaarheid van karakters meteen aardnagel vast in beider 

belevingswijzen te funderen. Reynders, openhartig als altijd, had Dijxhoorn voor die tijd al gediskwalificeerd 

als onoprecht, opportunistisch, verpolitiekt en sluw. Het wereldje was klein. Dus Dijxhoorn wist er alles van. 

Hij werd nu door de Christelijk Historische partijman Dirk de Geer aangezocht om minister van Defensie te 

worden in diens brede basis-kabinet dat in augustus 1939 moest aantreden, met onmiddellijke besluiten 

over een al dan niet te gelasten mobilisatie. De Geer, totaal onkundig van de persoonlijke verhoudingen in 

de legertop, had Dijxhoorn aangezocht afgaande op diens publicaties betreffende mobilisatievraagstukken. 

Het kabinet wilde zo snel mogelijk in deze materie besluiten, ook al meende De Geer dat de aangelegenheid 

niet echt urgent was. Gegeven het feit dat de spanningen sedert het akkoord van München in augustus 1938 

niet meer waren afgenomen in westelijke Europa, het feit dat Hitler confronterend optrad tegenover het 
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Poolse kabinet-Josiph (Józef)  Beck (1894-1944)  dat niet wilde afzien van enige claim op Danzig of op de 

corridoir van Polen naar de Oostzee was die taxatie van De Geer volkomen misplaatst. Dat vonden zelfs de 

socialistische ministers van [Verkeer en] Waterstaat, Albarda, en van Sociale Zaken [en Werkgelegenheid], 

Van den Tempel. En die waren er toch als de kippen bij om het kabinet en vooral het militaire apparaat van 

excessief of nodeloos militarisme te beschuldigen. De Geer vertrok. Naar het Zwarte Woud in de Harz. Hij 

vond dat hij hard gewerkt had. Zo’n formatie was niet in zijn stramme oude benen gaan zitten, maar hij had 

het weer prima voor elkaar. Colijn stond buiten iedere regeermacht en kon alleen nog maar machteloos 

fulmineren tegen het incompetente, van iedere werkelijjkheidszin verstoken,  kabinet van zijn aartsvijand De 

Geer. Dijxhoorn moest dus meteen vol aan de bak. Hij bracht de mobilisatie prima voor elkaar in 

samenwerking met de afdeling militaire spoorwegen van de staf. Het liep op rolletjes. Precies volgens 

schema waren de dienstplichtigen in hun concentratieopstellingen. Maar nu de kwestie van de daarop 

volgende strategie. Dat werd allereerst een zaak die behoorde tot de bevoegdheid van een 

Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht. 

3.2.7.5 De aanstelling van de Opperbevelhebber Land- en Zeemacht in augustus 1939 

Deze Opperbevelhebber werd op 28 augustus 1939 Herman Reijnders. Ik volg nu de spelling met de lange 

“ij” omdat die in zijn aanstellings-Besluit prijkt in deze OLZ-hoedanigheid. Reijnders kreeg ruim vijf maanden 

later, op 6 februari 1940 ontslag. Dat wil zeggen: Reijnders vroeg het aan. Hij las in de krant dat de aanvrage 

ingewilligd was. Hij las daarin ook dat zulks was geschied “in hoofdzaak wegens verschil van inzicht met de 

regering ten aanzien van vraagstukken van militair-technische aard”. Wie de omstandigheden van verzoek 

en inwilliging bestudeert kan bezwaarlijk menen dat de generaal chalereus was behandeld. 

Op bijna ieder punt bleek Reijnders tactisch en strategisch van mening te verschillen met zijn burgerlijke 

meerdere, zijn voormalige ondergeschikte, Dijxhoorn. Dat Reijnders makkelijk zich heeft kunnen plooien 

naar de gedachte dat een al te goocheme klerk die vroeger voor hem dienstvaardig moest aanslaan nu zijn 

baas was kan ook niemand volhouden. Bij de eerste ontmoeting aan Lange Voorhout nr 7, waar nu het 

Algemeen Hoofdkwartier was gevestigd, liet Reijnders Dijxhoorn waarachtig anti-chambreren. Daarna, op 

diens binnenkomst in de plechtig met eikenhouten panelen gelambrizeerde kamer, bleef Reijnders zitten, 

achteroverleunend omslachtig doende een sigaar te ontsteken. Reijnders sprak daarna Dijxhoorn, die,  

verward, met de ogen knipperend tegen het buitenlicht dat door de enorme ramen vanuit het grauwe 

Voorhout binnenviel,  bij de deur was blijven staan, door de eerste grijze wolk toe met de woorden: “Zó, 

excellentie…”. 

Het zijn deze kleine dingen die het doen. De toon was gezet. Beiden wisten van elkaar dat zij technisch 

volkomen anders dachten over de aard van de aanstaande oorlog die beiden onvermijdelijk achtten.  

Dijxhoorn meende dat een verdediging statisch zou moeten blijven rondom de Vesting Holland. Het 

regeringscentrum zou dan ten uiterste beveiligd moeten worden. Dat hoorde het hoofddoel te zijn. De 

Vesting als Nationale Rédoute. Zoals Antwerpen dat óók had moeten zijn in de voorgaande oorlog.  

Departementen zouden moeten worden verhuisd binnen de Stelling van Amsterdam, gedekt door de zware 

vuurmonden van fort IJmuiden en fort Pampus. Daarvan zouden de gemetselde bases opnieuw 

geconstrueerd moeten worden en de lopen vervangen. Buiten de Vesting zou het leger vertragend moeten 

opereren. Uiteindelijk zouden de troepen “teruggenomen” moeten worden binnen de Vesting. Met hun 

verrijdbaar geschut. Enfin, de oude strategie, die ook in 1914-1918 toch effectief was gebleken:  de Duitsers 

hadden uiteindelijk de neutraliteit van Holland ontzien. In 1938 had Reijnders al onomwonden doen weten 

in een nota, dat deze opstelling gewaagde van een miskenning van de mogelijkheden van het luchtwapen. 

Hij voorspelde een strategische overvalling binnen de Stelling via de lucht “waarbij zowel militaire- als 

burgervliegtuigen waarin troepen worden vervoerd zouden kunnen landen op onze grote vliegvelden (…).  

Ook met de landing van parachutisten in de omgeving van genoemde luchtvaartterreinen moet rekening 

worden gehouden”.  
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3.2.7.6    De strategische opstelling van de weermiddelen conform de instructie 

Reijnders meende dat de Nederlandse strategie intergeallieerd zou moeten zijn: de Grebbelinie zou via het 

land van Maas en Waal lineair moeten aansluiten op de Peel-Raamstelling, die tot Budel zou moeten worden 

doorgetrokken in overleg met de Belgische generale staf tot op het Albertkanaal. Daarachter zou het 

Belgische veldleger en masse moeten standhouden via fortificaties verbonden over Namen met het 

westeinde van de Maginotlinie. Het verbindingscentrum met die linie zou moeten liggen rondom Charleville-

Mèzière, dat zou daarom sterk versterkt moeten worden. De hoofdmacht van het Nederlandse veldleger zou 

deswege  moeten worden geconcentreerd langs de Peel-Raam-Budel-Stelling: dáár westelijk achter zouden 

dan ook de modernere zware artillleriestukken van 10. die van motortractie waren voorzien opgesteld 

moeten worden. In het voorveld zouden dan de lichtere verrijdbare stukken gesteld moeten worden in 

batterijen en niet vóór een of andere stoplijn achter de Grebbelinie.  

In de Peel-Raamstelling konden dan inderdaad loopgravensystemen worden aangelegd met gebetonneerde 

onderstanden en stafkwartieren. Daar zou dat veldleger slag moeten aannemen met het oogmerk de Duitse 

stormaanval te vertragen. Wanneer men deed, wat Dijxhoorn al vaker had voorgesteld – terugtrekken 

binnen de Vesting Holland om daar concentratiestellingen te bemannen – zette men gewoon de voordeur 

open voor de Duitsers om de Peel-Raamstelling via het Land van Maas en Waal te omtrekken. De Peelstelling 

had het voordeel dat daarvoor het immense ondoordringbare moerasgebied lag van de Peel zelf. Daarachter 

zou men dan, zuidwaarts dwars op de Zuid-Willemsvaart naar Weert de liniën moeten uitbouwen tot aan 

Budel. De Peel was in ieder geval niet doordringbaar voor de Duitse Panzerspitzen. Wel was er alle aanleiding 

om te veronderstellen dat de Duitsers de hooggelegen Nederlandse linies zouden aanvallen vanuit de lucht. 

Daarom moest het zware luchtafweergeschut uit de Randstad naar die heide-velden worden verplaatst. De 

Peeldivisies zouden dus in bondgenootschappelijk verband de zwaarste klap moeten opvangen. Daarheen 

dus alle modern materieel dat nog bemachtigd zou kunnen worden na augustus 1939. Geallieerde 

luchtsteun was op deze hoogte voorlopig niet te verwachten.  

3.2.7.7 Reijnders sluit conditioneel strategisch vooroverleg met Parijs niet uit 

Wel zou conditioneel vooroverleg kunnen worden geopend met Parijs: als de Duitsers de neutraliteit van 

Nederland niet zouden respecteren, zou dan het Franse opperbevel bereid zijn mobiele troepen te zenden 

naar Noord-Brabant, kon het zijn tot vlak achter de Peel-Raam-Budel-Stelling? Maar dan moest onverwijld 

de grondige versterking van die zuid-oostelijke Stelling aangevat worden met betonnen bunkers en artillerie-

emplacementen. De geallieerden zouden niet willen investeren in de verdediging op deze hoogte van een 

overduidelijk onaf, onsamenhangend en onderbemand loopgravenstelsel dat het vooral zou moeten hebben 

van de veiligheid die de Peelmoerassen en de kazemattten achter de Maas westwaarts zouden kunnen 

bieden. De Fransen zouden willen kunnen peilen wat voor soort inundaties achter de Peel-Raam-Stelling nog 

konden worden gesteld naar breedte en diepte. Dertig centimeters  waren in de vorige oorlog voor de 

infanteristen nog bezwaarlijke hindernissen geweest, vooral als het geïnundeerde terrein werd doorsneden 

door sloten, greppels, watergangen, beken en grachten die op het oog onder de waterspiegel niet zichtbaar 

waren. Maar een moderne tank werd niet tegen gehouden door dat soort inundaties. Dan moest het 

waterpeil van de onderwaterzetting  gegarandeerd uitlopen op 1.30-1.50-meter hoogte. Konden de 

Nederlanders daarin voorzien? Was er een bomvrij mechanisch aangedreven gemaal dat dat kon borgen 

achterwaarts westelijk van de Zuid-Willemsvaart?  

  De Maas was op deze hoogten op diverse plaatsen doorwaadbaar – uiteraard: al naar gelang het seizoen – 

dus een werkelijke bescherming tegen aandenderende pantserlegers zou deze regenrivier niet bieden. Maar 

de pantsers zouden dan een draai moeten nemen naar Valkenswaard en daarachter moeten trachten te 

penetreren via zandweggetjes. De hoofdweg van Valkenwaard naar Neerpelt zuidwaarts was smal en niet 

gedegen beklinkerd. Ze lag hoog. De tanks zouden makkelijk zichtbaar zijn, nergens zich kunnen verschuilen 
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op dat traject en makkelijk onder vuur genomen kunnen worden. Zou er één getroffen worden, dan zou het 

brandend wrak een geducht obstakel zijn voor de achterop komende strijdmachines. Die zouden toch in 

colonne moeten verblijven. Want de taluds van de hoofdweg leidden naar weer drassig land, vergeven van 

beekjes die zich daar omvormden tot riviertjes als de Dommel, de Tongelreep, de Gender en de Aa. De 

bodem was zompig, de tanks zouden moeizaam gaan ploegen.  Dat zou hun slagkracht en hun snelheid 

aanmerkelijk verminderen. Het Belgisch leger zou er makkelijk mee kunnen afrekenen.  

3.2.8 De diverse interpretaties van het militaire neutraliteitsbeginsel 

Vermoedelijk heeft Reijnders, die erom bekend stond, dat als hij  eenmaal op stoom kwam, nauwelijks meer 

afgeremd kon worden, het er allemaal ineens uitgegooid, met de technische gegevens, de coördinaten en de 

nummers van de korpsen, de regimenten, de afdelingen en de namen van hun commandanten erbij. 

Reijnders placht altijd duidelijk zijn mening te geven. Men moest van goeden huize komen, om hem van 

repliek te kunnen dienen. Diplomatiek was Reijnders in genen dele. Hij was verbitterd en rancuneus jegens 

“de politiek” die zijn leger had stuk bezuinigd. Hij misprees het dat  dat leger nu toch werd ingezet voor een 

taakstelling waarvan iedereen kon weten dat het er nooit tegen opgewassen zou kunnen zijn, of de 

mobilisatie zou weer jaren moeten duren. En dat laatste achtte hij niet waarschijnlijk. Hij wist wel dat hij in 

de hogere kringen van Den Haag niet zeer in aanzien was, en ook, dat er over hem geroddeld werd als een 

huisbakken bureaugeneraal. Hij zal billijk geraakt zijn door de ervaring dat Dijxhoorn, die hij nooit recht-

door-zee had gevonden en in ieder geval géén man-uit-één-stuk wel direct in de meest vooraanstaande 

cercles opgenomen werd. Hij zal deze overste dus hebben willen epateren met zijn strategisch vernuft, dat in 

ieder geval dat van menig opperofficier oversteeg. Reijnders had verder, gevoelig punt, opvallend weinig 

hoge onderscheidingen aan zijn gala-spang hangen en minder, in ieder geval, dan Dijxhoorn die hij een 

broekje achtte dat steeds bij de uitreiking van die kleinodiën op het juiste moment op de juiste plaats had 

gestaan. Onder militairen ligt het fruitslaatje van lintjes op de linkerborstpartij bijzonder gevoelig, vooral als 

men bijna voortdurend geüniformeerd moet rondlopen. Dijxhoorn zál ook overdonderd zijn geweest, niet 

tegen Reijnders argumentatieve waterval op hebben kunnen roeien en ook verbijsterd dat deze Dijxhoorns 

gestie om naar het Lange Voorhout te komen, terwijl hij de generaal ook had kunnen ontbieden aan de 

Kalvermarkt ten departemente helemaal niet als hoffelijkheid wilde appreciëren. 

Maar er was nog iets anders. De Geer had Dijxhoorn overduidelijk laten blijken, reeds van den aanvang af, 

dat de neutraliteit van Nederland een sacrosanct begrip was. De Geer had zijn credo beleden dat deze 

neutraliteitspolitiek, mits consequent volgehouden op de legalistische wijze die de minister van Buitenlandse 

Zaken John Loudon had betracht in de grote oorlog van 1914-1918, Nederland stellig buiten alle 

krijgsverrichtingen zou houden. Duitsland had recentelijk nog via de gezant Julius Graf Von Zech-Burkersroda 

doen weten dat zij deze neutraliteit, wanneer zij angstvallig betracht werd, zou respecteren. De Geer kende 

Von Burkersroda goed. Dat was een nette man. Een goed christen. Von Burkersroda was assistent van 

Theodor Von Bethmann-Hollweg geweest, de ongelukkige rijkskanselier van Wilhelm II. Von Bethmann had 

altijd de Nederlandse neutraliteit onvoorwaardelijk gerespecteerd.  Legationsrat Von Kriege had dat 

meermalen De Geer verzekerd. Het was een geloofsartikel in de Duitse buitenlandse politiek. In 1928 was 

Von Burgersroda gezant te Den Haag geworden. De Geer had zijn vertrouwen  in de man herbevestigd 

geweten ook nadat de economische verhoudingen met Duitsland onder spanning waren komen te staan, 

mede ten gevolge van de kredietcrisis van 1929. Berlijn had meerdere betalingsmoratoria afgekondigd, er 

waren ook ernstige conflicten gekomen door Schachts clearingspolicy ten laste van Nederland sedert 1933, 

maar steeds had Von Burkersroda paraat gestaan om Nederland uit de wind te houden. 

De Geer meende nu dat alle militaire samensprekingen met niet-neutrale landen, geallieerd of niet, 

zondermeer niet te verenigen waren met de Nederlandse neutraliteit. Alle. Of ze nu conditioneel waren, 

exploratief, terreinverkennend of ter inleiding van goede diensten, De Geer wenste ze niet. Hij lichtte dat 

niet verder toe. Van dat soort inleidende sonderende besprekingen tussen militairen kwamen altijd politieke 
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brokken. Loudon had ze óók altijd afgewezen. Daarom kon Dijxhoorn, die als minister politiek onbezoedeld, 

kersvers en partijloos was aangetreden, bezwaarlijk toestemmen in enige strategie, voorgesteld door de 

opperbevelhebber, waarbij een intergeallieerd tactisch overleg substantieel bestanddeel was. Reijnders had 

duidelijk gemaakt dat hij dat bestanddeel niet kon missen, wilde hij zijn strategie met uitzicht op enig succes 

entameren. Als Dijxhoorn daarmede zou aankomen, stond hij eerder op straat dan hij ooit voor mogelijk had 

gehouden toen hij nog veilig luitenant-kolonel was. 

 Het lag in de rede, dat de grijsaard, die ter ontspanning naar Duitsland was getogen, al helemaal niet 

geamuseerd zou zijn als hij in de kranten in zijn vakantiepension had mogen lezen dat er al een gedeeltelijke 

vóórmobilisatie was bevolen. Hij zou dan al meteen concluderen dat hij, Dijxhoorn, hem, minister-president 

tenslotte, al aardig uit de hand was gelopen. Dat zou De Geer niet voor Dijxhoorn innemen. Kwam hij dan 

ook nog eens aanzetten met een strategische propositie die direct inbreuk maakte op De Geers 

neutraliteitscredo dan kon Dijxhoorn het wel schudden: van zijn collegae-ministers kon hij geen enkele steun 

verwachten, ze keken wel uit. Ging hij mee met Reijnders of wekte hij de schijn daarvan op, dan velde hij zijn 

eigen politieke doodvonnis. In het leger kwam hij dan niet meer aan de bak. Het wachtgeld was niet riant en 

leraar in de wiskunde aan een Rijks-HBS wilde hij niet worden. Hij wenste dus zijn oor niet meer te lenen aan 

Reijnders’ beschouwingen. Hij kende ze, hij vond ze ontijdig, en hij zou eerst eens een breed kabinetsberaad 

willen over de hermeneutische bandbreedte van wat “neutraliteit” volkerenrechtelijk allemaal kon 

inhouden. De handdruk bij het verlaten van Reijnders’ mooie kamer zal wellicht niet achterwege zijn 

gebleven, maar met blijde gevoelens zullen geen van beide heren aan deze ontmoeting hebben kunnen 

terugdenken. 

3.2.9 De stiekeme overleggen Diepenrijckx/ Van Voorst Evekink 

Reijnders bleef van mening dat deze inleidende, verkennende en politiek niet-bindende besprekingen 

binnen zijn competentie als Opperbevelhebber Land- en Zeemacht bleven vallen.  Hij wist nu, dat ze bij De 

Geer uiterst gevoelig lagen. En dus, dat had hij nu moeten ervaren, bij Dijxhoorn eveneens, al had die als 

militair toch beter moeten weten. Reijnders liet ze dus doorgaan en wel via de Belgische militaire attaché 

Diepenrijckx te Den Haag en via de Nederlandse attaché met vergelijkbare rang, mandaat en positie, te 

Parijs, de luitenant-kolonel  Van Voorst Evekink. Hij gaf de laatste te kennen dat hij de resultaten alleen aan 

hem als OLZ moest melden. Hij nam daarmee aanstonds een risico. Want hij kon Diepenrijckx niet 

verplichten tot eenzelfde terughoudendheid, niet te Brussel en ook niet in Den Haag. Maar hij wist dat 

beiden zijn zienswijzen geheel deelden en verder, dat bij de Belgische generale staf langzamerhand een 

vergelijkbaar inzicht aan het groeien was. Het grote risico zat in Parijs.  

Van Voorst moest immers op het Grote Hoofdkwartier van Gamelin te Vincennes navraag doen naar de 

bereidheid om legereenheden noordwaarts te zenden na 1 september 1939 en trachten zoveel mogelijk 

details te krijgen over troepen, transportmiddelen,  de uiterste linie waartoe deze eenheden zouden mogen 

of kunnen oprukken, de mogelijke ondersteuning vanuit de lucht en de communicatiemiddelen die zij 

zouden meebrengen. Hij vroeg dus nogal wat tactische informatie, die de Franse legerleiding om 

staatsveiligheidsoverwegingen niet zou willen slijten aan Nederland, dat door Parijs toch nog steeds niet 

geheel vertrouwd werd als perfect neutraal. Als de Franse legerleiding Van Voorst bijvoorbeeld op zou 

geven, dat escadron-generaal Henri Giraud het commando zou krijgen over een mobiele brigade die tot 

Breda zou mogen doordringen, zou Den Haag ook meteen weten over welke troepensterkte Giraud zou 

kunnen beschikken. Het was bekend dat Gamelin van plan was tijdelijk zijn strategische reserve aan te 

spreken voor het vervullen van deze noordwaartse missie. Het zevende leger zou daarvoor worden ingezet. 

Uit de rang van de commandant zou dan de omvang, de specialiteit en de mechanische ondersteuning van 

deze eenheid kunnen worden afgeleid en óók hoeveel Gamelin op dat moment meende te kunnen missen 

binnen de hoofdmacht van het veldleger. Daarin zou Berlijn zeker óók geïnteresseerd zijn. Den Haag was een 

notoire plaats met praatgrage kletsmeiers, dus was zulk een confidentieel gegeven daar wel veilig? De 
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afdeling Generale Staf III, de militaire inlichtingendienst, gold als zo lek als een mandje, bij alle geallieerden 

trouwens. Verder had Dijxhoorn er een gewoonte van gemaakt op recepties zijn opvatting kenbaar te maken 

dat hij de Peel-Raamstelling geen houdbare linie vond. Hij vertelde dat ook aan Diepenrijckx, ook al had die 

nergens naar gevraagd. Het kan een symptoom van innerlijke onzekerheid zijn geweest, kenmerkend voor 

deze minister die steeds weer trachtte een manhaftige en besluitvaardige indruk te maken, maar toch bleef 

aarzelen en verscheurd werd van zelftwijfel, hetgeen de politici in zijn directe omgeving bepaald niet 

ontging. Dijxhoorn wist verder dat er tegen hem in de militaire topkringen werd samengezworen. Het 

voedde zijn achterdochtige aanleg. En hij werd steeds lichtgeraakter, ook bij telefonische reacties zijdens het 

Algemeen Hoofdkwartier aan het Lange Voorhout, waarbij hij bij iedere keer dat er “excellentie” tegen hem 

gezegd werd beslopen werd door de gedachte dat zelfs de korporaal-telefonist de kachel met hem trachtte 

aan te maken. Reijnders was wel de man om later een eigen, humoristische,  versie te geven van het 

zonderlinge tweegesprek op diens kamer in de benedengang van het statige gebouw. Het bleef een kleine 

wereld in Den Haag.  

Diepenrijkckx lichtte Van Voorst over de eigenaardige loslippigheid van Dijxhoorn in. Die moest weer 

Reijnders inseinen. Die beval dat, als de heren elkaar zouden ontmoeten, ambtshalve, in de buurt van de 

geprojecteerde stellingen in linies zuidwaarts naar Budel en verder, zulks met de meeste zorgvuldigheid en 

in het diepste geheim moest geschieden. Vermoedelijk is het daaraan te wijten dat de Eindhovenaren in de 

buurt van de Nieuwstraat, de Dommelstraat en het Stationsplein overtuigd werden in de herfstmaanden van 

1939 dat er spectaculaire geheimzinnige militaire besprekingen plaatsgrepen in de serre van het sjiekste 

hotel van de stad, Hotel Royal, ook wel bekend als Villa Mignot,  aan het Stationsplein/Dommelstraat. De 

inwoners van het Lampengat waren er zelfs van overtuigd dat generalissimo Maurice Gustave Gamelin er 

aan deelnam, met gebukten hoofde, de van eikentakken glanzende rode kepi klemvast op het hoofd 

gedrukt,  langs de ligusterheg scharrelend om via  de dienstingang de serre te bereiken,  waar deze 

gewichtige samenspreking zou plaatsvinden, want zowel Van Voorst als Diepenrijkckx hadden elkaar beloofd 

zo onopvallend mogelijk te compareren. Ze hadden hun stafauto’s met chauffeurs een eind verderop bij het 

Raifeissenplein laten parkeren, waar ze in mum van tijd omringd waren door de traditionele straatschoffies 

die zulke luxe prachtvehikels, glanzend van de was,  nog nimmer van hun korte levensdagen hadden mogen 

aanschouwen. En dan waren de commandovlaggetjes op de spatborden nog opgerold gebleven. Het 

stadscentrum had het gesprek van de dag over dit hoge bezoek en fantaseerde er op los. Oorlog is inderdaad 

een te serieuze zaak om aan militairen over te laten. 

3.2.10 Diepenrijckx als ondergeschikte van de koning der Belgen Leopold III 

Diepenrijckx had diverse malen na de Nederlandse mobilisatie de Peel-Raamstelling bezocht op eigen 

initiatief. Hij moest immers zijn superieuren adequaat kunnen inlichten wat redelijkerwijs voor de Belgische 

troepen haalbaar was, wanneer zij de verdediging van die oostwaarts gerichte stelling mede voor hun 

rekening zouden willen nemen. Dat zou alleen al gebeuren, als zij inderdaad onder Budel zouden gaan 

aansluiten op die Peelstelling. Zij zouden dan altijd moeten reageren op iedere poging tot doorbraak, ook 

als, bijvoorbeeld, die doorbraak niet vanuit het oosten zou komen, maar vanuit het noord-oosten, wanneer 

de Duitsers bijvoorbeeld per pantsertrein bij Mill door de Nederlandse versperringen zouden zijn gedrongen. 

Bij Mill lag een spoorlijn die onderdeel had uitgemaakt van het IJzeren Rijn-Systeem dat de Belgen was 

gegarandeerd bij de Verklaring van Londen van 1839. Dat was intact, berijdbaar en welonderhouden, de 

Nederlanders hadden de spoorverbinding niet willen en durven opbreken en ook alle daarheen leidende 

spoorbrugverbindingen intact willen laten. Dat de Duitsers van plan waren bij een eventuele inval in 

Nederland pantserspoortreinen in te zetten was algemeen bekend. De rapportages van Diepenrijckx moeten 

zijn bazen hebben verontrust. Hij vond de gevechtswaarde van de Peel-Raamstelling zwak. Wat hij had 

gezien aan loopgraven, liniën en fortificaties kon hem niet imponeren. Verder zag hij niet hoe in het hoger 

gelegen achterland van die stelling inundaties zouden kunnen worden gesteld van een zodanig peil dat 
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gemotoriseerde infanterietroepen er langere tijd door zouden worden opgehouden. Diepenrijckx vroeg zich 

af, of de Nederlanders eigenlijk wel ernstig van plan waren Noord-Brabant en hun Zuid-Limburg tegen een 

bliksemaanval te verdedigen. In oktober 1939 kon Diepenrijkckx nog geen definitief oordeel vellen:  er waren 

nog werkzaamheden in volle gang. Wellicht spanden de Nederlanders zich toch in om gedurende het 

wintertij de stelling voldoende te bemannen en te voorzien van efficiëntere mechanische 

verdedigingsmiddelen. Zware artillerie met een dracht van meer dan tien kilometer had hij nog niet 

opgesteld gezien. Maar die kon onderweg zijn. Hij kon ook niet te vaak rondhangen in het gebied waar de 

Stelling zou moeten worden uitgebouwd. 

Leopold III was grondwettelijk opperbevelhebber van de Belgische strijdmacht. Hij nam dat serieus. Hij 

meende dat hij hier een direct aan hem in persoon opgedragen grondwettige taak ontwaarde. Hij vond dus 

dat de militaire behartiging daarvan geen onderwerp was van bespreking voor het burgerlijk kabinet onder 

premier Pierlot, met de minister van Buitenlandse Zaken Spaak. Leopold III had over de militaire invulling van 

het volkerenrechtelijke neutraliteitsbeginsel dat België sedert 1936 weer omhelsd had precies dezelfde 

opvatting als de Nederlandse minister-president De Geer. Het was onmogelijk te verenigen met de 

neutraliteit dat de militaire macht van België zich, op welke wijze dan ook en met welk voornemen of doel 

dan ook,  in enige verstandhouding, onder welke naam dan ook, zou begeven met een mogendheid die zich 

in oorlog bevond met een staat waarmede België de vrede wilde bewaren. Daarin was Leopold persistent. 

Daarover wenste hij ook verder niet in discussie te treden met zijn ministers, ook niet met die van Oorlog. 

Het kabinet-Pierlot vond dat zij wel degelijk een taakstelling had in het buitenlands neutraliteitsbeleid. Het 

vond verder dat voorzichtige, informele sonderingen met de westelijk geallieerden met de neutraliteit 

verenigbaar waren, zolang ze maar in een verkennend stadium bleven. De civiele regering was dus eigenlijk 

van hetzelfde standpunt als de Nederlandse opperbevelhebber Reijnders die in dit opzicht voortdurend 

moest opboksen tegen de hautaine, starre en dogmatische De Geer. Dat maakte de positiekeuzen voor 

Diepenrijckx, die zich heel moeilijk steeds weer in die totale omschakeling kon verplaatsen als hij de 

Belgisch-Nederlandse grens overging, ook in politiek opzicht buitengewoon lastig.  

3.2.11 Het  Maasmechelen-incident januari 1940 

Het probleem was, dat de koning der Belgen ambtshalve ook voorzitter was van de ministerraad. Hij kwam 

daar weliswaar nooit. Maar de notulen kreeg hij wel. En de koning was ook niet consequent. Op 10 januari 

1940 meende de koning dat de aanval van de Duitsers op België immanent was. Er was een Duits 

legervliegtuigje neergekomen bij het Belgische dorpje Mechelen-aan-de-Maas. Er waren twee inzittenden. 

Een daarvan was een stafofficier van een Fliegerdivision. Die bleek waarachtig een strategisch plan bij zich te 

hebben ter overvalling van de Lage Landen door een luchtlandingsoperatie. Hij had getracht het plan te 

verbranden, terstond na de noodlanding, voordat hij aangehouden en gearresteerd werd door de Belgische 

rijkswacht. Dat verbranden was niet gelukt. Het pak documenten had wel vlam gevat, maar in de ijzige 

buitenwind was het vuur al snel gedoofd. De Duitse officier had het nog eens geprobeerd door het pak te 

ontrukken aan de begeleidende wachtmeester. Hij had daarop geprobeerd het ter vernietiging  in de 

brandende kachel te gooien van het arrestantenlokaal. Daar was het terstond uitgehaald door de rijkswacht. 

Het plan was bestudeerd door het hoofdkwartier. De hoofdlijnen ervan waren Leopold gemeld.  Leopold was 

geschokt.  

Hij ontbood nu eigenmachtig de Britse oud-admiraal Keyes, een goede vriend van Leopold. Keyes was 

huisvriend ten hove. Het hof had steeds bezworen dat Keyes daar alleen kwam voor gezellige kout. Maar nu 

deelde Leopold hem mede dat zijn land om hulp zou moeten vragen als de plannen die in dat vliegtuigje 

waren geweest inderdaad zouden worden uitgevoerd. Hij wilde weten op welke grondslag en hoe die hulp 

zou worden verleend. Hij stelde als eis dat de geallieerden Belgisch-Congo zouden blijven respecteren als 

deel van het Belgische koninkrijk en verder dat zij economisch het benarde België te hulp zouden komen. Hij 

deed dus, wat hij zijn ministers en zijn militaire onderhebbenden streng had verboden, de laatsten onder de 
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bedreiging van de effectieve tuchtrechtelijke en strafrechtelijke sancties en maatregelen. Keyes belde deze 

omzwenking direct blij door aan Winston Churchill, die al maanden zat te popelen om de Belgen in te zepen 

dat zij de geallieerde troepen toegang tot hun grondgebied zouden moeten verlenen, ook als alleen de 

Nederlanders zouden worden aangevallen. Want dat laatste wilde er bij het Belgische kabinet ook nog niet 

zo grif in. Churchill was nooit te beroerd om meteen zijn voordeel te trekken uit een hoogst onthutsende 

situatie waarin een bevriend staatshoofd of een mogelijk geallieerde regeringsleider ineens kwam te 

verkeren, dus die liet meteen de BBC er een fraai bericht aan wijden. 

 België was eigenlijk geallieerd geworden. De Fransen reageerden onmiddellijk door de door Gamelin 

toegezegde strategische reserves noordwaarts op te laten rukken. Maar het kabinet-Pierlot liet direct, 

zonder aarzelingen,  de Belgische zuidgrens weer hermetisch sluiten en van versperringen voorzien, al 

hadden de Belgische grensbewakingstroepen die kort tevoren verwijderd. Zij stonden immers onder het 

opperbevel van de koning, die kennelijk van strategie was veranderd. De koning reageerde niet, niet officieel 

noch officieus. Maar het hof dementeerde ook niet dat Keyes militair geconsulteerd was. Door de koning. 

Dat kon ook moeilijk, de admiraal was een erkend oorlogsheld in het Verenigd Koninkrijk die poor little 

Belgium in de grote oorlog menige voortreffelijke dienst had bewezen. Churchill wist altijd precies wie hij als 

zijn buikspreekpop moest inzetten.  

Het kabinet-Pierlot deelde thans mede dat het strikt neutraal was en pas werkelijk militair contact zou 

zoeken als het Belgisch territoir formeel onloochenbaar was gekrenkt door een aanvaller --- wie dan ook. Dat 

kon ook Nederland zijn.  Verder deelde het mee dat alle verkennende besprekingen op militair terrein met 

derde mogendheden strikt verboden waren. Waren die gehouden, dan was dat onbevoegd geweest. Het 

verklaarde zulks nu plechtig in strijd met de neutraliteit die de Belgische opperbevelhebber zo terecht 

onvoorwaardelijk steeds beleden had. Het moeten moeilijke momenten voor Diepenrijckx zijn geweest. 

3.2.12 Generaal Van Overstraeten en Leopold 

Via Diepenrijckx was de Belgische luitenant-generaal Raoul van Overstraeten (1885-1977) op de hoogte 

zowel van het voornemen van Reijnders om zijn hoofdmacht te velde te leggen bij de Peel-Raamstelling en 

deze stelling  verder uit te bouwen in overeenstemming met de Belgen als van het dispuut over het 

Nederlands krijgsbeleid tussen Reijnders enerzijds en De Geer en Dijxhoorn anderzijds. Van Overstraeten 

gold als een bekwaam strateeg. Hij was eerste militaire adviseur van koning Leopold en hij drong erop aan 

bij de koning om zijn constitutionele opperbevelhebberschap te koesteren als een hoogstpersoonlijk 

prerogatief waarvoor geen politieke verantwoordelijkheid jegens de volksvertegenwoordiging kon bestaan. 

De generaal was veteraan uit de voorgaande oorlog. Hij had de belegeringen van de fortificaties rondom Luik 

meegemaakt in de eerste linie van de Belgische infanteristen aldaar. Hij was destijds al beroepsmilitair. Hij 

had de Koninklijke Militaire School te Brussel doorlopen met uitmuntende cijfers. Hij was artillerist. Hij 

voltooide zijn technische studies via het koninklijk hoger instituut voor defensie te Brussel. Hij vocht mee in 

de slagen bij Haelen, bij die rondom de fortificatiën te Antwerpen, in de bewegingsoorlog die bekend staat 

als de “race naar de zee” en vervolgens had hij aan de barre drieëneenhalf jaar in de loopgraven aan de IJzer 

deelgenomen. Hij was beslist rancuneus uit de strijd gekomen, met als voornaamste wrok die tegen 

Nederland. Hij had van den aanvang af gevonden dat de Belgische noorderburen hun neutraliteitspostulaat 

niet alleen niet waren nagekomen, maar het regelmatig grovelijk hadden geschonden ten gunste van 

Duitsland.  

Deze rancune bepaalde ook zijn strategische visie op het door België te ontwikkelen krijgsbeleid. De 

Nederlanders waren per definitie onbetrouwbaar. Nooit kon men er van uitgaan dat hun feitelijke opgaven 

klopten. Daarom diende koning Leopold ook nooit toe te treden tot enige alliantie met de Hollanders, want 

hij zou te allen tijde bedrogen uitkomen. Van Overstraeten was één van de weinigen die persistent bleven 

volhouden, dat de Belgen onvoorwaardelijk neutraal moesten blijven, ook al werd Nederland 
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binnengevallen, ongeacht of het boven de grote rivieren van dat land zou zijn of zuidelijk daarvan. De twijfel 

die Leopold nooit meer had verlaten sedert het incident bij Maasmechelen in januari 1940 kende Van 

Overstraeten niet. Hij hield aan zijn axioma’s uit augustus 1939 vast. Dat hield dan mede in, dat België aan 

de westelijke geallieerden doortocht aan de troepen moest blijven onthouden, als zij toegang vroegen aan 

het Belgisch kabinet tot Belgisch grondgebied, als Nederland wél en België niet werd aangevallen door de 

Duitsers. Van Overstraeten herinnerde zich nog goed dat de Nederlanders aan de Britten de oorlogsvaart 

door de Westerschelde hadden onthouden in de benarde tijd in september-oktober 1914 toen een 

maritieme ondersteunings-exercitie werd beraamd door de minister van marine Winston Churchill. Van 

Overstraeten was overtuigd dat de Belgen de nationale rédoute van Antwerpen hadden kunnen blijven 

houden, als de Nederlanders de Britse expeditionaire brigades van mariniers toegang hadden verschaft op 

de linker Schelde-oever en hen daar hadden laten deployeren. Van Overstraeten was van oordeel dat de 

Westerschelde niet onder de exclusieve soevereiniteit van de Nederlanders kon vallen, omdat het een 

internationaal rivier-estuarium was dat nooit exclusief kon worden geclaimd als binnenwater van Nederland, 

hoe men de Verklaring van Londen van 1839 ook oprekte te voordele van de Hollanders. 

Van Overstraeten was bekend met de actuele staat van de Peel-raamstelling vanaf januari 1940. Hij kende 

ook de verslagen die Reijnders indirect via Van Voorst had doen geven over de versterking middels 

middelzware artillerie westelijk van het barrièregebied van de Zuid-Willemsvaart. Hij vond dat Reijnders in 

dit opzicht voos bedrog pleegde. Er waren in die sector inderdaad nieuwe vuurmonden gepositioneerd. 

Maar dat waren kanonnen die uit het legermuseum te Delft herwaarts waren getransporteerd. Deze stukken 

zouden de Peeldivisie vuursteun geven. Het bleken zwaar verouderde vuurmonden te zijn van twaalf 

kanonnen 8. Staal die zestig jaar oud waren. Reijnders had niet opgegeven dat de negen afdelingen artillerie 

die al bij het derde legerkorps en de lichte divisie waren ingedeeld zouden worden teruggetrokken uit de 

Peelstelling begin april/mei. Vermoedelijk niet, omdat Reijnders dat in januari ook helemaal niet van plan 

was. Van Voorst kende dat plan wel. Hij vond het juist. Hij had het al eens op het Algemeen Hoofdkwartier 

aangekaart. Vermoedelijk zonder dat Reijnders daar van af wist.  Reijnders’ opvolger, generaal Winkelman, 

die meer bereid was Dijxhoorns strategische plannen uit te voeren, was wel degelijk van plan om die 

modernere stukken al in april weg te halen bij de Peel-Raamstelling als het personeel dat de oudere 

kanonnen zou bedienen volledig was ingewerkt.  Hij had die stukken nodig in zijn Vesting Holland, waar hij 

het wel maanden dacht te kunnen uithouden in afwachting van geallieerde bijstand. 

De stukken 8. Staal waren vestinggeschut. Ze waren niet alleen niet terugstootloos, maar ze hadden ook 

geen remmechanisme. Vuurde men het kanon af, dan steigerde het meters hoog en rolde dan terug. Dat 

terugstoten moest vertraagd worden via aarden remheuvels. De vuurmonden moesten dan handmatig terug 

geplaatst worden, opnieuw geadjusteerd in de stelling, waarna op zicht gericht moest worden. Deze 

vuurmonden konden pas begin mei ingezet worden door voldoende geoefend personeel, dat getraind was 

op dat steigeren, terugrijden en opnieuw op zicht richten. Maar zeer korte tijd had de stelling dus de 

beschikking gehad over de modernere artillerie in combinatie met die oude vuurmonden, die niet eens 

voorzien waren van rookloos kruit. En over die gecombineerde opstelling had Van Voorst Diepenrijckx 

ingelicht. Van Overstraeten had dus wel reden om zich grotelijks belazerd te weten, toen hij ervoer dat de 

moderne monden er niet waren.  

Voor hem stond verder vast dat aan de stelling geen behoorlijke inundaties konden worden gesteld en dat 

de vertragende werking van de Maaslinie te verwaarlozen was. Westelijk van de Maas waren weliswaar wel 

betonnen kazematten gebouwd met mitrailleursopstellingen, maar dat waren betrekkelijke lichte werken, 

die bestand zouden zijn tegen beschietingen door de Duitse standaard-artillerie. Men nam verder aan dat ze 

bestand zouden zijn tegen de beschietingen door het toen in gebruik komend anti-tankgeschut. Maar Van 

Overstraeten wist, dat deze kazematten niet bestand waren tegen het Duitse luchtdoelgeschut van 88mm, 

als daar de juiste munitie bij gebruikt werd. De Duitsers hadden deze ervaring ook maar recentelijk in Polen 
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opgedaan. Dat was wel bij de Belgen doorgedrongen. Maar kennelijk bij de Nederlandse staven nog niet. 

Van Overstraeten ried de Belgische vorst deswege om geen enkele bindende afspraak te maken met de 

Nederlanders en verder de geallieerden niets toe te zeggen over hun doortochtmogelijkheden noordwaarts, 

mochten de Nederlanders wel en de Belgen niet aangevallen worden. Verder adviseerde Van Overstraeten 

de koning, mocht hij de doortrekking toestaan, te eisen dat de Fransen zouden oprukken tot aan het 

Albertkanaal om zich zuidelijk daarvan met de Belgische hoofdmassa te verenigen. Gamelin had echter 

opgegeven dat zulks onmogelijk was als, zoals Gamelin vreesde, de Duitsers die beweging aan de aanvallen 

van  hun luchtmacht, met de geduchte STUKA’s  zouden onderwerpen.  

Gamelin was van deze Duitse duikbommenwerpers bijzonder onder de indruk. Hij kon daar niets tegenover 

stellen en zijn troepen zouden gedesorganiseerd arriveren. Zo ver kon hij niet noordoostelijk oprukken. Tot 

aan de Dyle wellicht, maar niet verder en zeker niet noordelijker. Toch drukte Van Overstraeten de koning 

op het  hart in dit opzicht te blijven aandringen. En verder de Hollanders maar links te laten liggen, ook als zij 

bereidheid vertoonden westelijk onder de linie Tilburg – Turnhout alsnog een linie aan te leggen. Dat werd 

toch ook weer niks, die linie, inderhaast opgeworpen,  kon nooit een behoorlijke afwachtingsopstelling 

borgen. De koning, als steeds onder de indruk van de resolutie van Van Overstraeten, hield aan deze 

aanwijzingen vast. Ook weer, terwijl het kabinet juist van mening was dat wel besprekingen met de 

Hollanders moesten worden aangegaan. Den Haag kloeg dat het Brussel niet begreep. Maar Brussel had alle 

aanleiding om dat verwijt terug te kaatsen naar het Haagse Voorhout. Daar naderde de onmin tussen 

Dijxhoorn en Reijnders nu in januari een hoogtepunt. 

3.2.13 De defensiepolitiek van “linieën en stellingen” 

3.2.13.1 De geconcentreerde Grebbe-opstelling 

De generale staf had de opstelling van het veldleger geconcentreerd op de Grebbenberg. Het front was 

volledig oostwaarts gericht. De gedachte was dat men aan de Grebbelinie de Duitse troepen gedurende 

enkele weken zou kunnen tegenhouden. De Duitse infanterie zou eerst in de grensstreken schermutselingen 

moeten doorstaan met grensbewakingsbataljons, voorzien van zware mitrailleurs, opgesteld in kazematten 

en achter betonnen opstanden. Dat zou vertragen en binden. In die tijd kon geallieerde hulp worden 

aangevraagd. Hoe, waar en wanneer dat zou verder beslist worden nadat de aanval feitelijk ingezet was, een 

formele oorlogsverklaring verwachtte het Algemeen Hoofdkwartier niet. De Duitsers hadden dat óók niet 

gedaan bij hun overval op Noorwegen en Denemarken. Zodra Nederland in feitelijke staat van een 

gewapend conflict zou verkeren konden de gezanten bij de westelijke geallieerden een verzegelde 

enveloppe openmaken.  

Daarin zouden zij instructies vinden voor hun militaire attaché’s die dan bij de militaire autoriteiten op de 

standplaats nadere afspraken zouden moeten maken. De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, de 

generaal Reijnders, voorzag de massale doortocht door zuid-oostelijk Brabant en had betrekkelijk 

gedetailleerde instructies doen opstellen voor de attaché’s in Brussel en Parijs. Hij had gedacht gedurende 

enkele weken weerstand te kunnen bieden bij de Peel-Raamstelling en had daartoe de voorposten oostelijk 

van de Zuid-Willemsvaart laten versterken met kazematten en loopgraaf-liniën en voorzien in een 

aanmerkelijke legering van infanteristen. Die werd ook wel de “Peeldivisie” genoemd. Dat was een al te 

welwillende of overdreven aanduiding, want de afdelingen waren pas samengesteld, vertoonden weinig 

coherentie en oefening en bestonden vaak uit oudere gezinshoofden.  

3.2.13.2 De vuurmonden van de Peel-Raamstelling 

De jongere lichtingen waren bestemd voor de Vesting Holland. Daar zou uiteindelijk het leger het langste 

weerstand moeten bieden. Niet in de Peel,  want meer dan binding en vertraging werd van deze stelling niet 

verwacht. Zware artillerie was niet beschikbaar en de mobiele vuurmonden bestonden in mei 1940  
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voornamelijk uit, hierna nog verder te bespreken,  dat verouderd vestinggeschut, dat niet terugslagloos kon 

vuren. Er moesten daarom steeds weer remheuvels worden gegraven en aangeplemd. Steigerde de mond 

achteruit, dan moest ze met verenigde mankracht weer in de stelling geplaatst worden en gericht. Het laden 

geschiedde nog via ouderwetse kardoezen en veronderstelde een bijzonder, doch achterhaald, vakmanschap 

bij de laders en de stukscommandanten bij het plaatsen van lading, kardoes en granaat, ook al omdat er op 

zicht moest worden gevuurd. In 1881 was het stuk 8.-lang staal nog wel een modern snelvuurkanon. Het was 

een achterlader, met verhoudingsgewijs tot de gangbare bronzen vuurmonden weinig omhaal bij het laden. 

Verhoudingsgewijs.  Want voor de soldaten van  1940 waren de voor het laden vereiste handelingen juist 

enorm gecompliceerd geworden.   

De sluitstukbediende moest eerst het sluitstuk verwijderen. De lader plaatste het projectiel in de 

onstekingskamer. Hij plaatste dan de in een kardoes gevatte, handmatig aangedrukte, drijflading. De 

sluitstukbediende plaatste het sluitstuk achter de loop. De grendels van de kamer werden met kracht 

dichtgeslagen. De trekker werd overgehaald. De trekker op het sluitstuk sloeg op de drijflading achter het 

projectiel. Daarmee werd de drijflading ontstoken. Daardoor schoot het projectiel met kracht uit de met 

groeven getrokken loop. Het geschut had geen rem- of terugloopinrichting. De loop was wiegloos uitgevoerd 

en daarom in breedterichting gefixeerd op het affuit. Na het schot steigerde de vuurmond op de wielen 

vanwege de ontploffing in de ontstekingskamer. De terugslag werd nu achterwaarts uitgelopen tegen de 

rembedding of tegen wiggen. Dan moest de vuurmond weer terug in de stelling worden geduwd. Het moest 

daar opnieuw worden gesteld en op remveer  gezekerd. Dan moest op zicht weer gericht worden. Na signaal 

“doel herkend” kon het laden weer beginnen. Bij het richten op zicht kon elevatie worden bereikt via een 

stelschroefmechanisme onder het sluitstuk waardoor de loop verticaal kon bewegen. Dat was een tijdrovend 

en accuraat werkje, waarin men veel oefening moest hebben. Verder moest men daarbij niet gestoord 

worden door duikvliegtuigen of door vuur van de vijandelijke infanteristen, die wellicht op langere afstand al 

effectief vuur konden uitbrengen.  

Voor snelbewegende doelen was het stuk 8.-lang staal beslist niet geschikt. De vuurmonden waren mobiel, 

maar oorspronkelijk bedoeld als vestinggeschut. In 1870 was de vesting een belangrijk onderdeel van het 

nationaal defensiesysteem, maar in 1940 al lang niet meer. De hier bedoelde vuurmonden waren bedoeld 

om vast opgesteld te worden en te blijven. Ze verplaatsen veronderstelde het inspannen van minstens twee 

trekpaarden aan een gecompliceerd zwengelhout met dubbele dissels, die tevens aan de caissons met 

stuksrijders gekoppeld moesten worden.  Deze koppeling voorzag het gerij van vier wielen, die echt 

noodzakelijk waren om het hoog op de wielen staande geheel over langere afstand te kunnen transporteren. 

Was de vuurmond van de dissels afgekoppeld,  dan werden de trekpaarden weggeleid. De bemanning moest 

de monden handmatig plaatsen, ook op die wijze terugplaatsen na het vuren, waarbij de manschappen 

nogal wat spierkrachtelijke inspanning moest opbrengen. Beide wielen van de mond kwamen pas aan het 

draaien als twee man per wiel gelijktijdig met de twee aan het andere wiel drukkracht in dezelfde richting 

uitoefenden. Duwde één tweetal meer of in een andere richting dan het andere dan dreigde het geheel te 

kantelen. De bemanning moest dus de zenuwen weten te beheersen, vooral wanneer de vijand gericht vuur 

op kortere afstand kon uitbrengen. En juist die situatie deed zich in de sector waar deze monden opgesteld 

stonden vaak voor. De monden waren moeilijk draaibaar op het onderstel. Dat moest eigenlijk opgetild 

worden en op een van de wielen links of rechts uit bewogen worden. Het vuur was eigenlijk alleen accuraat 

als het uitgebracht was in de richting waarin het onderstel geadjusteerd was bij aankomst en het opzetten 

van het richtmechanisme. 

 Maar Reijnders was nu juist met Van Overstraeten het er hartgrondig over eens dat de Duitsers  zich vooral 

zouden gaan bedienen van snel oprukkende gemotoriseerde eenheden.  Diepenrijckx, die via Van Voorst 

sedert augustus steeds optimistischer verzekeringen had gekregen dat Reijnders van de Peel-Raamstelling 

echt werk was gaan maken, was nogal verbaasd over deze ontwikkeling, waar hij pas in februari 1940 meer 
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en detail  achter kwam. Hij had dat vestinggeschut zelf niet gezien. Hij kende het wel. Het was in de 

negentiende eeuw aan ambachtelijk meesterstukje geweest van de Krupp-Essen-fabrieken. Maar de 75. 

veldartillerie van de Franse infanterie was in augustus 1914 al veel sneller en wendbaarder geweest. In 1940 

ging het om het bedienen van het geschut in open veld. Hoog op de enorme, boven de loop uitstekende 

wielen en zonder pantserschild een gevaarvolle onderneming. De vuurmond reikte hoog. Het wapen had van 

voren een groot raakvlak. De manschappen moesten bij de bediening voor het opzetten en afnemen van de 

richtmiddelen, het bijrichten en het opschroeven van de elevatie zich steeds in volle zicht van de vijand bloot 

geven. Bij het terugrijden en plaatsen moest men soms om de vuurmonden ter controle heen lopen. De 

gemiddeld effectieve dracht was, bij vakkundige bediening drie kilometer. Daarboven werd de 

richtingbepaling te onzuiver, al was vijf kilometer technisch haalbaar. Maar de projectielen konden dan te 

sterk afzwaaien. Hun gezamenlijke vuurkracht was een schijntje bij dat van het Duitse geschut. Diepenrijckx  

moet de zesendertig vuurmonden in hun stelling met verbazing hebben aangestaard in april. Was dit serieus 

gemeend door de Nederlandse legerleiding? Ik voeg er aan toe dat de stuksbemanningen in de Peelstelling 

met deze vuurmonden inderdaad een Duitse aanval hebben kunnen afslaan, zich dapper bloot stellend aan 

het vijandelijk vuur. De vertraging bedroeg één volle dag voor de sector waarin de monden stonden. De 

Duitsers omtrokken die uiteraard. Maar het blijft toch een sterk staaltje voor deze stukken 8. staal. De 

vestbeslotenheid van de bemanningen om op eigen initiatief de vijand optimaal afbreuk te blijven doen, 

totdat de scherven van hun eigen scherpgestelde granaten henzelf om de oren begonnen te vliegen, is 

terecht aan de vergetelheid onttrokken niettegenstaande de laatdunkendheid van de hogere 

batterijcommandanten nadien over deze buitengewone prestaties. 

3.2.13.3  Generaal-majoor Van Nijnatten kent niet de juiste strategische instructies 

Diepenrijckx had dat alles moeten vernemen van een zwaar gefrustreerde commandant generaal-majoor 

A.A. van Nijnatten, die aanvankelijk over die modernere, maar inderhaast weggehaalde,  vuurmonden had 

beschikt. Van Nijnatten was de verantwoordelijke commandant van het Derde Legerkorps, die in zuid-oost 

Noord-Brabant geacht werd een hoofdweerstand te voeren. Van Nijnatten zat in het hoofdkwartier te 

Vught. Veel contact met de Peel-Raamstelling onderhield hij niet echt. Je kon niet zeggen, dat hij kolonel L.J. 

Schmidt, die weer in Eindhoven resideerde, echt dagelijks achter de broek zat. Het kan zijn dat Van Nijnatten 

daaraan ook weinig behoefte had, omdat hij van Godfried van Voorst tot Voorst steeds weer te horen kreeg 

dat hij in volle oorlogstijd zou worden  teruggetrokken met zijn hele legerkorps achter de Waterlinies in Zuid-

Holland, maar dat er nog geen voldoende transportmiddelen waren om dat snel en effectief te doen. En dat 

ze er waarschijnlijk ook op korte termijn niet zouden komen. Zoiets pleegt niet te inspireren. De generaal-

majoor was al wat ouder, hij gold als bejaard en had last van duizelingen. Hij werd tijdelijk vervangen door 

Herman van Voorst tot Voorst, de jongere broeder van de commandant-veldleger die later ineens chef-staf 

van Winkelman ging worden.   

Herman en Godfried waren er hartgrondig van overtuigd dat Reijnders’ strategie onjuist was. Dat droeg 

Godfried in ieder geval uit in Den Haag. Zonder daarvan iets te zeggen aan Reijnders. Ze vonden dat Van 

Nijnatten niet zo moest zeuren: straks zou hij tóch teruggaan in de Vesting Holland, dus waarom zou de 

legerleiding nu nog meer vuurkracht inzetten in de Peel-Raamstelling?  Waarom ze zeker waren dat Van 

Nijnatten in Brabant geen slag zou aannemen, zeiden ze er niet bij. Zij wisten in januari al, dat de dagen van 

Reijnders als OLZ geteld waren. Dat bazuinden ze niet rond. Ze lieten Van Nijnatten dus in de waan, dat hij 

Reijnders’ strategie op een beslissend moment zou gaan uitvoeren.   Maar Van Nijnatten kloeg dat hem alle 

noodzakelijke middelen daartoe gaandeweg waren ontnomen. Als hij moest vertragen en tegelijk 

terugtrekken had hij juist véél meer transport en vuurkracht nodig. Hij kreeg er niettemin niets bij. Men 

pakte hem alleen steeds weer iets,  waarop hij meende vast te kunnen rekenen, af.  Het leek erop dat 

Reijnders toch geen greep had op de algemene legerstrategie. Hij werd volgens Nijnatten aardig tegen 
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gewerkt door de korpscommandanten, maar scheen dat niet echt te beseffen. Het was de vraag of de 

commandant Veldleger, Godfried van Voorst tot Voorst eigenlijk wel open kaart speelde met de OLZ.  

Voorlopig kon Van Nijnatten niets ontwaren van een afzien van de verouderde strategie:  zich zo defensief 

mogelijk op te stellen in de Vesting Holland zelf, zoals deze vesting in 1922 was omschreven. Een Noord- 

West- en Zuid- en Oostfront, waarbij het Oostfront vrijwel identiek was met de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie, die in 1870-1890 opnieuw was opgekalefaterd naar de inzichten die de generale staf had 

opgedaan naar aanleiding van het vestingsysteem dat succesvol was geweest tijdens de Frans-Pruisische 

oorlog in 1870-1871. Het Noordfront van de Vesting had nu delen van de Stelling van Amsterdam 

opgenomen. Buiten de Vesting Holland bleven de Stelling van Den Helder en enkele forten. De Grebbelinie 

was er altijd al buiten gebleven.  De Peel-Raamstelling in ieder geval. Die was eigenlijk volkomen geïsoleerd 

opgesteld en ingericht. Zij was op papier onderdeel van het veldleger. Van Voorst tot Voorst was echter 

eigenmachtig bezig  van dat veldleger in de Valleistelling weer een echt mobiel leger van te maken dat deel 

zou kunnen nemen aan een oostwaarts gerichte bewegingsoorlog.  

Dat was niet de opdracht die Van Nijnatten had op zijn locatie. Hij had nog altijd niet meer dan de opdracht 

een aanval vanuit het oosten zoveel mogelijk te vertragen, zo, dat de vestingfronten tijdig in volle staat van 

verdediging konden komen. Hij zag nergens activiteiten die er serieus op wezen dat aanstalten werden 

gemaakt om onder Budel bij geallieerde Belgische eenheden aan te sluiten.  

Zijn troepen waren samengesteld uit oudere lichtingen uit alle delen van het land. Ze hadden onderling niet 

coherent kunnen oefenen. Ze hadden wel aan een stuk door staan graven. De sectoren die ze moesten 

veiligstellen waren ook steeds hernoemd en verlegd. En daarbij waren steeds andere bewapeningen 

uitgereikt, soms zelfs zonder de vereiste hulponderdelen. Het leek erop als of in deze stelling steeds maar 

weer geïmproviseerd moest worden.   En wel zo, dat Van Nijnatten uiteindelijk, nadat de stellingen 

voldoende waren opgeworpen en uitgegraven, niet kon veronderstellen dat Reijnders echt kon menen dat 

daar een volle slag aangenomen zou kunnen worden waarbij weken lang weerstand kon worden geboden. 

En dat moest toch de werkhypothese zijn om met de Belgen noordelijk van het Albertkanaal een succesvolle 

oorlogsstelling in te nemen. Van Nijnatten was commandant over deze Peelstelling, maar een aparte 

militaire verbinding met het Belgische commando onder het Albertkanaal had hij nog steeds niet. En al had 

hij zo’n lijn wel, dan had hij nog steeds geen goede verbindingen met zijn ondercommandanten. De 

legerleiding scheen er van uit te gaan dat hij reguliere telefoonlijnen via het civiele net zou bezigen. 

  De onderlinge communicatielijnen in de Peelstelling zelf waren niet best: veldtelefoonkabels, in geulen 

ingegraven. Aangezien Reijnders verwachtte dat de Duitsers op deze hindernis zwaar vuur zouden 

uitbrengen met 22.cm geschut had hij kunnen voorzien dat die lijnen binnen de kortste keren verbroken 

zouden worden. Maar dat was overal elders ook het geval. Het is één van de redenen waarom de afdelingen 

al snel in chaos kwamen te verkeren. De hoofdreden was echter – laten we daarop maar vast vooruit lopen – 

dat de opperofficieren, toch al niet te manhaft, al snel volkomen in paniek waren en slechts beducht om 

eigen veiligheid.  Dat leidde ertoe dat de hoofdkwartieren steeds, zondere nadere bekendmaking naar de 

regimentsstaven, achterwaarts werden geplaatst. Uren zouden worden doorgebracht met een zoektocht 

naar de verblijfplaats van de verantwoordelijke, vaak territoriale,  commandant. In de tussentijd braken de 

liniën omdat de soldaten geen adequate bevelen kregen. De Kolonel L.J. Schmidt zou van deze soort 

bevelvoerders een prototype blijken te zijn.   

3.2.13.4 Kolonel Schmidt, de commandant van de Peeldivisie 

Schmidt zou de commandant van deze Peeldivisie zijn, bijgestaan door chef-staf kapitein der generale staf 

B.M.P. van Griethuysen. Die staf zat in Eindhoven. Dat was dus nog betrekkelijk ver weg van het Peelfront.  

Schmidt moet hebben gevonden, dat dat nog niet ver genoeg weg was, want vanaf de eerste oorlogsdag was 

hij vooral bezig om zijn stafkwartier steeds meer westwaarts te verplaatsen. Zijn staf bestond uit 
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supergespecialiseerde officieren  waarvan eigenlijk niemand precies wist wat ze deden, behalve dat ze het 

druk, druk, druk hadden. Van deze staf waren er slechts elf beroepsofficier en slechts vier daarvan hadden 

een duidelijke operationele taak. In het personeelsbestand van deze Peeldivisie werd voortdurend 

ingegrepen door overplaatsingen en reorganisaties. Dat was mede te wijten aan het feit dat door het 

plotselinge ontslag van Reijnders ook de hele legeropstelling in den lande aan voortgezette reorganisatie 

onderhevig werd. Winkelman ging de algemene strategie verleggen naar de statische verdediging van 

binnenuit de Vesting Holland. Dat had verreikende consequenties voor alle onderdelen. Vanaf half april was 

er een onsamenhangend geheel dat nog wel “Peeldivisie” heette maar dat deze naam alleen ontleende aan 

de plaats waar een groot aantal troepen zich ophield. Er was een territoriaal legerverband, waarvan de 

onderdelen per vak opereerden. Zonder precies van elkaar te weten, wat  per vak werd gedaan. Per vak 

stonden troepen ter sterkte van anderhalf tot twee regimenten opgesteld. Dat geheel, chaotisch als het was, 

werd tot 10 mei 1940 “aangestuurd” door Schmidt. Vanuit Eindhoven. En later vanuit Tilburg. En daarna 

vanuit Teteringen, Breda, overal en nergens. Schmidt bleek ieder overzicht kwijt over de actuele 

gevechtssituatie. 

Maar dit soort commandanten kwamen overal voor, in de generaalsrangen tot en met de majoors. Generaal 

van Andel, bevelhebber van de Vesting Holland verliet nauwelijks zijn kantoor, Generaal Harberts reed 

schreeuwend, tierend en vloekend rond om ondercommandanten uit te kafferen en was nooit daar waar hij 

wezen moest. Vaak bleken reserve-officieren nog uit het hardste hout gesneden. Reijnders zelf was 

benoemd tot Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht (OLZ), omdat hij de hoogst aanwezende militair 

was: chef van de generale staf. Dat is in militaire hiërarchische kringen een ijzersterk argument: hij was nu 

eenmaal aan de beurt. Voormalig minister van Defensie, de al geciteerde J.J.C. Van Dijk, die als voormalig 

beroepsofficier de landmacht door en door kende, had heel indirect en binnensmonds zwarigheden 

geopperd bij de benoeming. Hij vond Reijnders onevenwichtig, een bureau-officier en een intrigant. En 

iemand die zich niet over de rancune heen kon zetten dat de militairen nu hadden op te knappen wat de 

burgerpolitici jarenlang hadden verslonsd: de revitalisering van ‘s lands weerbaarheid. Dat heeft Van Dijk 

niet tegen de Parlementaire Enquête Commissie gezegd. Maar dat hij die zienswijze had, was ook weer 

binnen het kleine wereld van de opperofficieren algemeen bekend. Alleen Reijnders wist dat (natuurlijk) 

niet. 

3.2.13.5 De inundaties bij de Grebbe, de inrichting van het voorveld en de stoplijn 

Als de Duitse troepen over de Gelderse IJssel zouden zijn, op de vierde oorlogsdag, dacht Reijnders, zou de 

vijand voorlopig moeten halthouden vér voor de Grebbelinie, vóór het zwaar bemande voorveld. Aan de 

Grebbelinie konden nog geen volkomen inundatiën worden gesteld: de gepantserde stoomgemalen 

daarvoor waren nog niet in werking. Dat was jammer, want in de aanvankelijke planning was van een ruime 

waterstrook van ongeveer dertig centimeter diepte uitgegaan van IJsselmeer tot aan  Maas. Dertig 

centimeter: dan kon de aanvallende infanterist de sloten niet ontwaren onder de wateroppervlakte, het 

geschut, voortbewogen per paardentractie,  zou omkantelen in de scheidingsvaarten en graven en bijna niet 

in batterijen gesteld kunnen worden. Tanks zouden verdrinken. Ze zouden in de zompige veengronden niet 

kunnen manoeuvreren. In Frankrijk hadden ze alleen slag kunnen leveren op de drogere kalkbodems. Ze 

waren te traag, te weinig wendbaar, ze konden alleen ondersteuning bieden aan de infanterie en dan alleen 

als die zich aan omvangrijke manoeuvres kon wijden. In het dichtbevolkte Nederland was dat onmogelijk. 

Dan zou immers de burgerbevolking de klos zijn?  

Daarachter, achter inundaties en voorveld,  de heuveling van de eigenlijke linie, waar het verkroop van 

veldgeschut 7.cm, zware mitrailleurs en loopgraven met gevechtsklare infanteristen. Dan de stoplijn met 

daarachter de zware artillerie, de ultieme linie waarachter de Nederlandse hoofdmassa dagenlang zou 

kunnen standhouden. Lukte dat niet, dan zou men, uiteindelijk, in de derde of vierde gevechtsweek, 
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terugvallen op de beproefde, gemoderniseerde, Hollandsche Waterlinie, waarbinnen de Vesting Holland. In 

de tussentijd zou er evenwicht in de lucht zijn.  

3.2.13.6 De luchtverdedigingsmiddelen 

De Nederlandse Militaire Luchtvaart was voorzien van betrekkelijk nieuwe jagers en bommenwerpers en kon 

verder een behoorlijk aantal eskaders jachtvliegtuigen in actie brengen. Deze toestellen zouden korte 

verbindingslijnen hebben, anders dan de Duitsers. Verder was er veel modern luchtafweergeschut, vooral 

rondom Den Haag. De regering had dan al lang militaire bijstandspacten met de Britten en de Fransen 

gesloten, die verder het zaakje zouden klaren. Het regeringscentrum zou gedeeltelijk verhuizen naar de 

Stelling van Amsterdam, waar de communicatielijnen voor de logistieke maatregelen zouden samenkomen 

en immense voorraden waren bijeengebracht. De Engelsen zouden landen op de Noordzeekust, de Fransen 

zouden via Zeeland amfibisch opererend flankaanvallen doen op de Duitsers. Die zouden stuklopen op het 

oneindig sterkere Franse leger, zoals in 1914. Veel vooronderstellingen, inderdaad, maar niet volslagen 

irrealistisch. De Fransen namen dezelfde axiomatische bepaaldheden tot uitgangspunt. Waarom zouden de 

Nederlanders het dan beter willen weten?  

3.2.14 De Vesting Holland 

Bij alle militaire voorbereidingen stond voorop dat de twee provincies Holland zoveel mogelijk buiten de 

oorlogshandelingen moesten blijven. Sedert 1584 was dat de militaire tactiek geweest van de ambtelijke 

regering, Johan van Oldenbarneveldt en later prins Maurits, de een als de eerste minister-president van 

Nederland en de ander als opperbevelhebber van het staatse leger. Moesten er slagen worden aangegaan, 

dan in zuidelijk-oost Brabant, zoveel mogelijk rondom de Kempen. Daar kon, nadat Eindhoven en Hasselt 

waren platgebrand en geplunderd, toch geen blind paard kwaad meer doen en daar konden de Spaanse en 

Staatse huurlingentroepen zich volledig uitleven. De Geer en de opperbevelhebber van land- en zeemacht, 

de generaal  Reijnders zetten deze traditie voort. De eerste had de oorlog nooit onder ogen willen zien, maar 

aanvaardde van Van Kleffens dat in ieder geval vrijheid van extern handelen noodzakelijk zou moeten zijn, 

ingeval dat tóch agressie zou plaats hebben. Van Kleffens dacht mondialer dan De Geer. Hij zag in, dat 

Nederland in Europa tijdelijk als staat niet zou kunnen functioneren. Hij zag in dat de regeringszetel tijdelijk 

buitenslands zou moeten worden gevestigd, ook al verbood de grondwet dat. Van Kleffens dacht dan 

aanstonds aan Londen, want al was Albion onbetrouwbaar, het was, uit eigen belang, uiteindelijk altijd een 

trouwere bondgenoot geweest dan enige andere soevereine staat. Zeker dan Frankrijk, dat altijd behept was 

geweest en gebleven met vage, maar gevaarlijke aspiraties rondom het thema van de Gloire Francaise.  

Engeland had Nederland zijn koloniaal bezit gegund en had Nederland inderdaad gezien als zaakwaarnemer 

voor Albion bij het beheer van de Noordzeekusten. Frankrijk niet, al had het niet geweten wat dan precies 

met die kusten te doen. Van Kleffens zag daarom de Vesting Holland als de ultieme uitvalsbasis, van waaruit 

de regering, met behoud van de externe soevereiniteitsrechten, zou moeten vertrekken. Dat zou weken 

kunnen aanslepen, zeker met behulp van de Engelsen. De Geer had daar geen voorstelling van. Hij kon zich 

niet begrijpen dat een cultuurvolk als het Duitse zich aan Nederduitsland zou vergrijpen. De eerste uren na 

de invasie, toen hij nog niet begreep wat er uit de lucht kwam vallen was hij nog in staat tot de redactie van 

een viriel gestelde proclamatie voor het staatshoofd.  

En daarna kon hij weinig anders dan zijn hoogstpersoonlijke weedom klagen.  Daarvoor bood de Vesting een 

veilig onderkomen en De Geer vertrok dan ook op 13 mei wederstrevend naar De Hoek van Holland. Hij had 

geen koffertje met verschoning bij, moeder de vrouw zou niet weten waar hij bleef, en hij sprak geen Engels. 

Er waren nog veel meer bezwaren, maar hij kon ze zo gauw niet opsommen. Daarom nam hij zijn bevriende 

topambtenaar Van Asch van Wijk maar mee, die wist het óók niet meer, die wou óók naar huis en die sprak 

óók geen Engels. Dat gaf een band. Van Asch had ook geen schoon ondergoed bij, en miste in Londen vooral 

zijn lange jaeger. Ook dat verenigde. De Vesting Holland werd verdedigd door de luitenant-generaal van 



 118 Neutraal Nederland-2.docx 

Andel, die hoofdzakelijk achter zijn bureau zat te huilen. Hij wist het niet meer. En dat had hij met velen uit 

de regentenklasse gemeen. Ook dát verenigt. Toen en nu. 

3.2.15 Het probleem van het “gat” 

België en Nederland, beiden neutraal, op precies dezelfde grondslag – de OSLO-verklaring – waren eigenlijk 

op elkaar aangewezen bij het ontwikkelen van een militaire dekkende strategie. Beide staten zouden deze 

keer worden aangevallen. De militaire leiding wist dat. De Belgen zouden de integriteit van hun grondgebied 

niet kunnen beschermen als Nederlands Limburg, Noord-Brabant en Zeeland niet hermetisch zouden 

worden geblokkeerd tegen een Duitse doormars door eigen troepen. Zou er een doorgang te forceren zijn, 

dan zouden de Belgen véél kwetsbaarder worden voor een Duitse aanval.  De frontlijn zou dan worden 

verlengd. Het Albertkanaal, de voornaamste defensieve afwachtingstelling, zou makkelijk westelijk 

omtrokken kunnen worden. Antwerpen zou onbereikbaar worden. Maar Nederland zou geïsoleerd raken in 

zijn Vesting Holland. Het zou het grootse deel van zijn territoir moeten overlaten aan Duitse bezetting. 

Daarom was samenwerking aangewezen. Daarover waren militaire experts van beide zijden het eens. Al was 

nog altijd de wrok niet vergeten uit de twintiger jaren stammend omtrent de “Schelde- en kanalenkwesties”  

en de Belgische annexatiedriften. 

 Er waren oppervlakkige sonderingen. Het kwam niet tot een gemeenschappelijk operatief plan. Dat was 

voornamelijk te wijten aan de Nederlandse gehechtheid aan de Vesting Holland. Die eiste een dicht beleg 

met troepen en met artillerie zomede luchtdoelgeschut. Het kabinet had in de instructie aan Reijnders 

vastgelegd dat de Vesting Holland nationale redoute was. Dat had Reijnders te aanvaarden. Reijnders was 

nog wel bereid veel ter beschikking te stellen voor de Peel-Raamstelling. Die wàs er nu eenmaal. Daarin was 

veel geïnvesteerd. In Belgische ogen echter niet genoeg. De Belgische militaire attaché Diepenrijckx vond de 

stellingen niet diep genoeg en hij achtte terugvalling op de westzijde van de Zuid-Willemsvaart midden in de 

oorlogshandelingen nauwelijks uitvoerbaar. Verder ontging het hem niet dat de artillerie, oud negentiende 

eeuws vestinggeschut van 8.staal, nooit voldoende vuurkracht kon ontwikkelen. De effectieve dieptewerking 

ervan was, als alles echt meezat, vier tot vijf kilometer. Zou de stuksbemanning goed op elkaar ingespeeld 

zijn, dan kon om de minuut  steeds twee gerichte schoten worden afgegeven, maar alleen, als het 

terugplaatsen van de vuurmond en het ingewikkelde, al beschreven, richten geen hindernis ondervond.  Dat 

hing mede van de weersgesteldheid af. Er waren inmiddels al enige oefeningen geweest, waarbij bejaarde 

suppoosten uit het Delfse legermuseum en gepensioneerde artilleristen uit het militaire bejaardentehuis 

“Bronbeek” bij Arnhem aanwijzingen hadden staan geven. Het had een wat kluchtige indruk gemaakt, maar 

de stuksbemanningen waren van goede wil, zij het tevens van middelbare leeftijd. Als er flink en naarstig 

met elkaar en met scherp geoefend zou kunnen worden, konden deze vuurmonden echt wel wat uitrichten. 

Maar juist die verzekering gaf ook wel aan dat de Hollanders zelf inzagen, dat ze vreemd spel speelden.   Dat 

gaf veel te denken. Het leek Diepenrijckx ridicuul, gelet op de voorspiegelingen van Reijnders in september 

daaraan voorafgaand. Hij ervoer de onsamenhangendheid van de verschillende regimenten, samengeraapt 

uit verschillende delen van het land, bij inspectie en bezag de gebrekkige betonnering van de kazematten en 

betonnen onderstanden met misprijzen. Hij rapporteerde dienovereenkomstig aan de Belgische generaal 

van Overstraeten. Dat was, u weet het,  de militaire adviseur van Koning Leopold III. En die was de 

opperbevelhebber. Hij was dat niet op papier, hij oefende de functie ook werkelijk en in velerlei ogen 

eigengereid, doortastend, impulsief en bemoeizuchtig uit.  

In tegenstelling tot het Nederlandse leger hadden de Belgen aan hun defensie sedert 1930 veel besteed, ook 

verhoudingsgewijs in relatie tot andere posten op de begroting van de staat. Het kon tweeëntwintig divisies 

op de been brengen. Het dubbele van wat de Nederlanders konden mobiliseren. De Belgen hadden tijdig 

nieuwe artillerie aangeschaft en ook meer gedaan aan de moderne bewapening op de man. Hun nationale 

verdedigingslinie liep in een driehoek over Antwerpen, Luik en Namen langs het Albertkanaal en de Maas. 

Die linie was goed gefortificeerd en belegd, de communicatielijnen waren diep ingegraven en er was 



 119 Neutraal Nederland-2.docx 

radiografisch verkeer geborgd tussen de hoofdstaven. Diepenrijkx vond daarom dat de Nederlanders zich 

maar naar de Belgen moesten richten en niet andersom. Hij wilde uiteindelijk beslist, dat zij westwaarts ter 

hoogte van Tilburg een nieuwe stelling aanlegden. Die kon reiken tot aan het Albertkanaal. Dat was geen eis 

meer, waarover de Hollanders nog konden marchanderen. Daar hoefde Diepenrijkx nu echt niet meer bij 

Van Overstraeten aan te komen. Leopold had genoeg van het Nederlandse gezanik. En geef Leopold eens 

ongelijk. 

De materalen uit de Peel-Raamstelling konden in die nieuwe stelling bij Tilburg grotendeels hergebruikt 

worden, en te effectiever, omdat het gat, dat ter aansluiting bij de Belgische linie overbrugd zou moeten 

worden korter was en de linie dus óók. Achter de nieuwe linie kon dan het Franse zevende leger optrekken 

naar Breda. De Belgen konden die beweging adequaat dekken, als de Nederlanders zorgden voor 

toegankelijke wegen voor de Franse Renaulttankjes van de mobiele brigades die de Fransen beschikbaar 

hadden. Reijnders vond het zonde van de investeringen in de Peel-Raamstelling. Er was net een gemaal 

geïnstalleerd om de Raam te kunnen doen communiceren met het defensiekanaal, dat kort te voren was 

aangelegd. Het doel was ook de ruimte voor de Zuid-Willemsvaart te voorzien van inundaties, zodat een 

ruim schootsveld ontstond. Maar Reijnders wees het Belgische alternatief niet bruusk van de hand. De 

Britten hadden doen blijken dat zij het Albertkanaal een acceptabele defensielinie vonden, mits de Belgen 

dan maar direct de zuidergrens zouden openstellen na het eerste Duitse schot. Alleen de Nederlanders 

zagen nog iets in de Peel-Raamstelling. Gamelin dacht dat het een sterke linie was, maar die gedachte 

berustte op oudere inspecties. Bovendien was dat oordeel  gebaseerd op de gedachte dat de Duitsers veel 

lager zuidelijk massaal zouden optrekken. Die gedachte, waarbij Nederlands Limburg wel, maar Noord-

Brabant niet doortrokken zou worden moest, ik releveerde het al, losgelaten worden nadat een Duits militair 

vliegtuig een noodlanding maakte op 10 januari 1940 bij het Belgische dorpje Mechelen-aan-de-Maas. Een 

van de inzittenden had het Duitse aanvalsplan bij zich. Daaruit bleek dat Noord-Brabant ook massaal met 

grote vuurkracht doortrokken zou worden. Als onderdeel van de hoofdaanval. Dan was de Peel-Raamstelling 

inderdaad niet voldoende sterk. Reijnders zei toe, dat daaraan alsnog wat gedaan zou worden. Maar zijn 

dagen als OLZ waren inmiddels geteld. 

3.2.16 De positie van de opperbevelhebber Land- en Zeemacht jegens de regering 

De positie van de Opperbevelhebber Land en Zeemacht was altijd, vermoedelijk opzettelijk, vrij onduidelijk 

gehouden. De titulatuur beduidde grote machtsconcentratie bij één persoon. Daar moeten Nederlanders 

niets van hebben. De ambtsdrager zou pas bij actuele oorlogsdreiging voor het Nederlandse grondgebied in 

Europa benoemd worden. Hij zou geen rechtsmacht genieten in de koloniën, overzeesche gebiedsdelen of 

volksplantingen. Dat werd implicite aangenomen. Waarom dat zo was, was ook weer niet duidelijk, want de 

functionaris zou verantwoordelijk zijn voor het krijgsbeleid van het koninkrijk en had ook zeggenschap over 

de zeemacht. Daaronder zou men ook de Indische gouvernementsmarine en de Indische Militaire Marine 

kunnen begrijpen, maar dat was uitdrukkelijk niet de bedoeling. Die ressorteerden onder de gouverneur-

generaal van Nederlandsch-Indië zoals dat werd beschreven in de Indische Staatsregeling van 1854. 

Constitutioneel was daar wel wat op af te dingen. De verhouding tussen de Grondwet en die Staatsregeling 

is eigenlijk nooit helemaal duidelijk geworden, al schreef die Grondwet sedert 1848 die Staatsregeling bij wet 

wel uitdrukkelijk voor.  

Maar boekhoudkundig wilde men de Indische weermiddelen uitdrukkelijk voor de rekening en 

verantwoording van die gouverneur-generaal laten komen. Die moest de kosten daarvan opvoeren  in de 

Indische staatsbegroting en daarvoor rekening en verantwoording afleggen aan de minister van koloniën aan 

het Plein. Inmiddels was sedert 1839 de militaire externe politiek van Nederland in één woord te 

omschrijven: neutraliteitsbeleid. Nederland was neutraal. Ten opzichte van ieder gewapend conflict buiten 

Nederland, hoe ook genaamd. Dat beleid viel onder de ministeriële verantwoordelijkheid van het kabinet. 

Dat legde daarvoor verantwoording af aan de volksvertegenwoordiging. Die verantwoordelijkheid kon zich 
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vertalen in ontslag van de minister die het aanging, alle ministers tezamen of in kamerontbinding. Welke 

consequentie nu precies moest getrokken wanneer de bewindspersoon die het aanging het vertrouwen van 

een kamermeerderheid verspeelde stond niet vast en werd ook nergens in richtlijnen voorzien: wie zou die 

ook hebben moeten maken? Het hing van het krachtenspel en het politieke momentum af. Anders lag het 

met de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bewindspersoon: dat regelde de grondwet wel precies naar 

vorm, strafbaarstelling, procesrecht en competente rechter: de Hoge Raad. Bij het uitkruisen van de 

concrete verhouding tussen minister van Oorlog, kabinet en Opperbevelhebber of OLZ speelde de vaagheid 

van de mogelijke staatsrechtelijke rechtsgevolgen een grote rol. Meermalen hebben Dijxhoorn en Reijnders 

tegenover elkaar gestaan met de kreet op de lippen: hij er uit of ik. Het werd Reijnders. Maar dat had net zo 

goed anders kunnen lopen. Dat maakt het voor opperofficieren, die gewend zijn aan heel duidelijke 

verhoudingen met de daarbij passende sanctieschema’s al wat onoverzichtelijk. Maar daar kwamen twee 

dingen bij. 

• Eigenlijk was nog steeds niet echt goed duidelijk wat neutraliteit exact inhield. Het is een 

volkerenrechtelijk begrip. Maar daarvan zijn, zoals ik aangaf, veel varianten. In abstracto is het wel 

duidelijk:  de staat moet alles vermijden wat de territoriale zelfstandigheid zou kunnen betrekken in 

een gewapend conflict. Dus: vijandelijke soldaten mogen niet strijdend het grondgebied van die 

staat betreden. Doen ze dat wel, dan moeten zij bij hun landinwaartse beweging gestuit worden en 

ontwapend, waarna ze op een bij het Staatsonzijdigheidsverdrag welbepaalde wijze moeten worden 

geïnterneerd. Voor de koopvaardij in volle zee ligt het alweer wat moeilijker: ik verwijs naar de 

beschouwingen hierboven over de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij. De marine mag ook 

niets doen wat haar zou kunnen betrekken in die volle zee bij een daar uitgevochten of uit te 

vechten slag. Verder moet zij oorlogvoerende schepen weren uit alle territoriale wateren. Dat lijkt 

duidelijk, als je dit allemaal maar flink in abstracto stelt. Hoe meer feiten je aan de vraag “was dit of 

dat nog wel neutraal” toevoegt hoe ingewikkelder want genuanceerder het bijbehorend antwoord 

wordt. Deze neutraliteitsuitleg hoort bij de buitenlandse politiek die een staat voert. Daarvan zegt de 

grondwet dat die politiek wordt ontwikkeld door de regering. En dat is niet de OLZ. Duidelijk. Maar 

hoort het ontwikkelen van een militaire neutraliteitsstrategie deswege ook nooit bij de bevoegdheid 

van de OLZ?  Daarbij kunnen de al vaak genoemde vooroverleggen met buitenlandse staven horen. 

De Geer vond dat de OLZ daarover niet mocht beslissen. Reijnders vond van wel. Hij zei dat hij geen 

afwachtingsopstellingen kon definiëren zonder dat soort vooroverleg. Tenminste: geen haalbare. 

Wie had gelijk? Dat stond in geen enkel constitutioneel verbindend reglement. Zoals een reglement 

van orde van de ministerraad of dat van de tweede kamer. Dat hád gekund. Maar het was er niet. 

• De Oorlogswet voor Nederland van 23 mei 1899, Staatsblad 128 geeft aan de regering de 

bevoegdheid om Nederland in staat van oorlog of beleg te verklaren. In die staat moet de regering 

een Militair Gezag aanwijzen tot uitoefening van buitengewone bevoegdheden ter handhaving van 

de interne en externe veiligheid van het staatsgrondgebied. Die bevoegdheden komen erop neer dat 

dit Gezag inbreuk mag maken op de grondrechten en burgerlijke vrijheden die de Grondwet aan de 

ingezetenen toekent, gunt, erkent of toelaat. Dat Gezag kan dus inbreuk maken op de 

meningsvrijheid, vrijheid van drukpers, van vereniging en vergadering, van de fysieke 

persoonlijkheid. Dat moet dat wel gebeuren met het oog op de externe of interne veiligheid van 

even genoemd grondgebied. Als er een staat van oorlog is afgekondigd kan dat Gezag minder 

grondrechten beperken, schorsen of de uitoefening ervan opschorten dan bij de staat van beleg. De 

gedachte is dat dat Gezag in directe aanraking komen kan met de burgerlijke ingezetenen, die 

aanwijzingen moet kunnen geven zonder daarvoor steeds de tussenkomst van burgerlijke 

autoriteiten nodig te hebben. Die autoriteiten worden dan tijdelijk opzij gezet. Daaronder begreep 
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de Oorlogswet-1899 eigenlijk ook de burgerlijke rechter. Als een territoriaal commandant in een 

grensstreek politieke vergaderingen verbood, dan moest het niet mogelijk zijn dat de burgerlijke 

rechter hem daarin op een of andere manier terugfloot. Maar als de commandant mensen op straat 

naar tijd en plaats aan buitengewone vrijheidsbeperkingen ging onderwerpen zodat eigenlijk een 

soort van huisarrest ontstond, dan moest er toch rechterlijke voorziening mogelijk zijn. Het ene 

grondrecht is het andere niet. Ook hier was die Oorlogswet weer schimmig. Het was een heikel stuk. 

Hier werd artikel 187 van de Grondwet van 1887 uitgevoerd, dat een dergelijke wet beval om te 

voorzien in buitengewone bevoegdheden, als de staat in noodtoestand was. Men nam aan, dat dat 

bij oorlogsdreiging wel het geval was. Maar ook bij binnenlandse en buitenlandse onlusten --- en dat 

werd dan weer niet gedefinieerd. Dat maakte ook deze wet weer vaag. Oorlog, daarvoor was 

eigenlijk een oorlogsverklaring nodig of een aanzegging daarvan door een buitenlandse mogendheid. 

Maar bij een binnenlandse onrust? Die werd toch niet aangezegd? 

Als de staat van oorlog of beleg was uitgeroepen, dan zouden, dat nam men voorshands wel aan, de 

bevoegdheden van het daarbij bedoelde Militair Gezag toekomen aan de OLZ. Dat stond wel weer nergens in 

een wetsartikel , maar dat nam men dan maar aan. In 1914 had niemand daar moeilijk over gedaan. Wie 

verkláárt nu precies die staat van Oorlog of die van Beleg? Dat zou geschieden door of vanwege de Koning. 

Dus daar was een Koninklijk Besluit voor nodig,  geredigeerd in de vorm van een algemene maatregel van 

bestuur. Het was tenslotte een algemeen verbindend wetsbesluit. Vanwege de Koning: kon het zijn dat de 

OLZ de machtiging kon krijgen om vanwege de koning deze toestanden uit te roepen of op te heffen? Dat ligt 

niet voor de hand: het kabinet pleegt het initiatief te nemen voor dit soort wetsbesluiten. Dat stond – u 

begrijpt het al – weer nergens, maar ja, dat was toch de staatsrechtelijke gewoonte. Maar als nu het kabinet 

een voordracht deed om een OLZ te benoemen, kon dan daarin niet mede bepaald worden dat de OLZ 

vanwege de koning deze noodtoestanden kon afkondigen en opheffen? Wat was daar nu eigenlijk tegen? 

Sommige kamerleden waren daarin hardnekkig.  

Het Militair Gezag toch, zo voerden zij aan, stelt vast of de feitelijke omstandigheden zich voordoen die de 

noodtoestand rechtvaardigen. Dat Gezag mag toch geacht ter plaatse te zijn waar de externe integriteit van 

het rijksgrondgebied wordt bedreigd. Dat mag men toch hopen. Het is toch heel goed denkbaar, dat de 

communicatie met het centrale regeringsgezag is afgebroken? Denk even aan inundaties die dat Gezag zelf 

heeft doen stellen of het doen exploderen van bruggen, het afbreken van telegraaf- en 

telefoonverbindingen? Stel: de Vesting Holland wordt afgeschermd door alle inundaties die de Waterlinie 

kan opbrengen. De telefoon- en telegraafpalen komen flink in het water te staan. Er breekt een zware 

orkaan los. De palen knappen af en vaart over de inundaties is uitgesloten.  Dan moet de commandant 

veldleger buiten die Vesting toch de staat van oorlog kunnen uitroepen, ook als hij de regering niet kan 

consulteren?  Ja, dat was ook weer waar. Dat kon de regering niet ontkennen. Dat standpunt was heel best 

verenigbaar met de strekking van de wetsvoordracht. Maar, zo zei de kamer, dan kan dat Gezag toch ook de 

Staat van beleg afkondigen, als iedere verbinding met regering en dat Gezag in het hele land is afgebroken? 

Als de regering in de Stelling van Amsterdam op een tijdelijk onbereikbaar eiland zit? Dat klopte volgens het 

kabinet ook weer. 

 Nu stelde het voor om dan wel in de oorlogswet op te nemen dat ieder Besluit tot het afkondigen van deze 

toestanden bekrachtigd zou moeten worden door de staten-generaal. Dat zou dan via een wetsvoordracht 

moeten gebeuren en dat zou onverwijld moeten worden gedaan. Daarover ontstond eindeloos gehakketak. 

Wat was dan precies “onverwijld” en wat moest er dan gebeuren als de minister van Oorlog niet met zo’n 

wetsvoordracht wilde komen?  Of niet kon komen? En wat, als dat Gezag het te ene male niet eens kon 

worden met de minister van Oorlog? Het werd allemaal wat vaag terzijde geschoven, zover zou het toch niet 

komen dat de kamer de staat van beleg zou opheffen en dat de vertegenwoordiger van het militair Gezag 
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meteen die staat weer zou doen herleven? Maar de groeiende haat tussen Dijxhoorn en Reijnders toonde 

aan, dat dat helemaal niet zo denkbeeldig was. 

3.2.17 De bevoegdheid van het Militair Gezag 

3.2.17.1 De inwerkingtreding van de Oorlogswet voor Nederland-1899 in 1914 

De Oorlogswet voor Nederland-1899 werd uiteraard belangrijk toen in juli 1914 door het kabinet-Cort van 

der Linden moest worden vastgesteld, dat de staat van oorlogsdreiging die in Centraal Europa was ontstaan 

door de Duitse mobilisatie zich ook zou uitbreiden, in concentrische cirkels, over Nederland zelf in Europa. 

Dat kwam door het hierboven besproken rigide opmarsschema van het Von-Schlieffenplan dat leidraad was 

voor de Pruisische generale staf. Dat bevatte, voor zover men wist, een manoeuvre voor het Eerste Leger 

van Von Klück om een zwaai noord-westwaarts te nemen door de uiterste punt van Nederlands Zuid-

Limburg, vermoedelijk net onder Maastricht door. Die opmarsroute zou dat Eerste Leger buiten het bereik 

van de kanonnen houden van de fortificaties rondom de citadel van Luik. Nadat Luik noordelijk zou zijn 

omtrokken zou dat Eerste Leger onmiddellijk zuidelijk gaan marcheren achter Luik door, richting Hasselt. 

Zeker wisten Cort en de generaal Bosboom het niet, want de algemene strekking van het plan was wel 

bekend bij  de Nederlandse generale staf, maar de concrete invulling door de uitvoeringsbevelen aan de 

legerkorpscommandanten niet. Von Schlieffen had inderdaad een doortocht door Nederlands Limburg 

opgenomen in zijn calculaties. Zijn opvolger, Von Moltke de jongere had dat veranderd en toch een enorme 

voorstuwende persing van het Eerste en Tweede Leger bevolen door de kloven in de Maasheuvels rechts van 

die rivier recht tegenover de citadel. Risicovol, maar Von Moltke meende aanleiding te hebben voor de 

veronderstelling dat de forten geen vuur zouden uitbrengen op deze troepen. Cort en Bosboom wisten dat 

niet. Ze wisten evenmin dat Wilhelmina de persoonlijke verzekering van haar neef Wilhelm II had gekregen 

dat zijn leger de Nederlandse neutraliteit blijvend zou respecteren. Nadat Wilhelm de toestand van dreigend 

oorlogsgevaar had uitgeroepen in juli wisten beiden zeker dat de massale mobilisatie van het Duitse leger 

westwaarts gericht was en dat niets de Duitse stoomwals kon stoppen. 

3.2.17.2 Het api-api-telegram van juli 1914 

 Er was geen echte Nederlandse militaire inlichtingendienst. Er was een vreemd kantoortje bij de generale 

staf onder leiding van kapitein W.J.C. Schuurmans dat militaire inlichtingen won en een kondschapsdienst 

onderhield met buitenlandse militaire instanties. Dat was eigenlijk zo’n beetje een eenmanszaakje, waar 

niemand veel van af wist terwijl iedereen er een geringe pet van op had. Nederland had geen militaire 

attaché’s. Te duur. Onduidelijke posten die tot hoge declaraties aanleiding konden geven. Een militair 

attaché was een verkapte spion die met blote wijven in bed lag, veel champagne dronk en te hoge 

reisvergoedingen bedong. Bosboom had een bevriend oud-officier zitten in Keulen, de kolonel buiten dienst 

titulair Muller Massis, die goed bekend was met de bevelsstructuur van het Duitse leger in die regio en die 

ook de operationele bevelen kende die terstond volgden bij mobilisatie. Tenminste: voor de militair e 

districtscommandant. Bosboom had afgesproken met Muller Massis, dat hij een telegram zou doen sturen 

met de woorden “api api” erin, als hij reden had te veronderstellen dat Duitsland integraal ging mobiliseren.  

“Api Api” is het Maleise equivalent voor het commando “vuur!”.  Als dat telegram zou worden ontvangen, 

geadresseerd aan de generale staf die toen nog inwoonde in het Logement voor de afgevaardigden van de 

stad Rotterdam aan het Plein te Den Haag, moest Den Haag rekening houden met het feit dat Duitse troepen 

Nederlands grondgebied zouden schenden, ongeacht de inhoud van de Nederlandse 

neutraliteitsproclamatie. Op zaterdag 25 juli stuurde J.J. Le Roy, directeur van een Duits-Nederlands 

telegrafiebedrijf en oud-officier van het Nederlandse Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger een telegram 

vanuit Keulen met die twee woordjes erin. Majoor Forbes Wels van de generale staf was er de ontvanger 

van. Op dat moment was nog niet duidelijk of Wenen inderdaad de oorlog zou verklaren aan Servië. Dat 

gebeurde pas op 28 juli daaraanvolgend, en eigenlijk niet door de protocollair voorgeschreven uitreiking van 
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een oorlogsverklaring namens de keizer Franz-Josef, maar doordat een Weense monitor op de Donau de 

binnenstad van Belgrado begon te bombarderen met de scheepsartillerie.  

Wels zorgde ervoor, conform instructie, dat Bosboom onmiddellijk van het telegram in kennis werd gesteld. 

Bosboom overlegde met Cort. In Duitsland was nog niet echt begonnen met de integrale mobilisatie. Maar 

toch besloten beiden de voorzorgstelegrammen te verzenden die de algemene mobilisatie moesten inleiden, 

precies zoals dat ook in augustus 1939 geschieden zou. De volgende dag werden alle verloven ingetrokken 

en begonnen de logistieke voorbereidingen voor de opvang van de opgeroepenen. Het A-telegram werd 

verzonden. Verder was het rustig. In Nederland wist eigenlijk niemand ergens van. Op 27 juli kwamen 

koningin en kabinet bijeen: was er nu een externe dreiging voor de territoriale integriteit van het koninkrijk 

in de zin  van de Oorlogswet-1899? Besloten werd dat dat zo was.  

3.2.17.3 De oproepingstelegrammen voor de mobilisatie-1914 

Op 30 juli gingen de B-telegrammen uit: de grens- en kustbewakingsbataillions werden opgeroepen ter 

dekking van de integrale mobilisatie. Op 31 juli volgde deze beweging. Toen werd het koninklijk besluit 

getekend waarbij luitenant-generaal C. Snijders, chef van de generale staf, tot OLZ werd benoemd. Men 

beschouwde hem nu als de hoogste autoriteit van het Militair Gezag als bedoeld in de Oorlogswet. Die 

macht zou hij per 1 augustus daaraanvolgend, de eerste mobilisatiedag, vanaf 00.00u gaan uitoefenen. Op 

dat moment zou de Inkwartieringswet-1866 inwerking treden waarbij dat Gezag alle vorderingen van zaken 

en goederen zou kunnen doen plaatsvinden die leger en zeemacht nodig vonden om hun taak te kunnen 

uitoefenen. Aldus minister van Oorlog Bosboom in een toelichting per 31 juli aan Wilhelmina. Beiden wisten, 

dat de centrale legering en ligging van de opgeroepenen nu het voornaamste logistieke probleem was om 

hen zo dicht mogelijk bij hun oorlogsopstellingen te doen belanden. Daarop concentreerden zich alle 

bevelen, verzoeken en notities tussen Bosboom en de staf van de OLZ, die net terugkwam van vakantie.  

3.2.17.4 De afkondigingen van de uitzonderingstoestand van de staat van oorlog of beleg 

Over de afkondiging van de toestanden van oorlog of beleg en de territoriale zones waarin dat moest 

gebeuren brak niemand zich nog het hoofd. Bosboom kreeg dringende verzoeken om in het buitenland 

vooral granen, in het bijzonder tarwe, in te kopen, omdat vers commiezenbrood beschikbaar zou moeten 

zijn op de legeringsplaatsen. In de Stelling van Amsterdam waren aanmerkelijke hoeveelheden rijst, maar, 

aldus de centrale intendance, daar hoefde men bij de opgeroepen gemelijke dienstplichtigen echt niet mee 

aan te komen. Dat was verstoppend van de buitenlandsigheid. Dat vraten zij niet. Er waren wel voldoende 

peulvruchten, verduurzaamd spek en levensmiddelen in conservenvorm, maar weer geen genoegzame 

aardappelen. De correspondentie met het departement van Oorlog lijkt op die van een grootkruidenier die 

ineens geconfronteerd wordt met een onvoorziene massale hamsterwoede bij de klanten, die elkaar bij de 

schappen naar het leven staan om de verwerving van de laatste zakken bintjes. Cor Snijders kon zich 

beschouwen als de directeur van die grootgrutterij in het goede stadje Rotterdam. Dit scenario bleek ook 

precies te passen in dat van augustus 1939. Reijnders kon het imiteren. 

Neen, het springende punt: wie mag nu besluiten tot de inbreuk op de burgerlijke grondrechten en op welke 

grondslag, in hoeverre en met welke mogelijke hogere hertoetsing of rechterlijke tussenkomst, kwam pas 

toen de manschappen zich in hun oorlogsopstellingen hadden geïnstalleerd en zich flink begonnen te 

vervelen. Snijders nam aan dat het kabinet de instantie was, die besloot tot het afkondigen van de 

toestanden “staat van oorlog” en “staat van beleg”.  

Dat nam Snijders aan omdat Bosboom en diens militair juridische dienst het zei. Deze toestanden moesten 

bij koninklijk besluit worden vastgesteld. Snijders had nooit anders meegemaakt dan dat het kabinet dat 

soort wetsbesluiten bevorderde. Hij nam dus deze competentieverdeling als uitgangspunt. Hij kon 

aanvragen bij het kabinet doen om bepaalde territoriale zones in staat van oorlog te verklaren en andere in 
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staat van beleg. Hij kon verder buiten die zones wellicht ook nog enclaves aanwijzen waarin één van die 

beide noodtoestanden zouden worden geconstateerd. Hij zou dat dan moeten motiveren. Hij zou kunnen 

vragen om het hele land in staat van beleg te verklaren, zodat hij in het hele land de grondrechtsuitoefening 

drastisch kon beperken, maar het bleek hem al ras dat Bosboom niet van plan was zoiets bij de toch altijd al 

wat sceptische premier Cort en Ort, minister van justitie, aan te kaarten. Die hadden al ras vastgesteld dat 

het Api-Api-telegram wel erg ontijdig was verzonden en verdachten Cor Snijders ervan dat hij een militaire 

dictatuur wilde vestigen. Snijders gaf nu op dat hij in de bedreigde zuidelijke grensregio’s de staat van beleg 

wilde laten afkondigen en verder landinwaarts aansluitend de staat van oorlog. Dus de staat van beleg  in 

Zeeuws-Vlaanderen en de grensgebieden langs de Belgisch-Nederlandse grenzen tot aan de hoogte Vaals.  

Dat was goed te rechtvaardigen vanuit de militaire duiding van de staatsnoodtoestand: de Saksische 

infanteristen persten zich onder Vaals westwaarts en begonnen, eenmaal over de Maas op die route, de 

Limburgse, Kempische en Antwerpse burgerbevolking te terroriseren, ondertussen de verspreide Belgische 

infanterie-eenheden voor zich uitdrijvend. De burgers vluchtten naar die grensstreek en tussen de Saksische 

en Belgische soldaten ontwikkelden zich heftige gevechten, die zich soms naar de Nederlandse grens 

verplaatsten. Hier moest het Nederland Militair Gezag krachtig kunnen optreden en personen direct kunnen 

aanhouden, detineren en daarna gevankelijk noordwaarts kunnen transporteren. De Derde Divisie 

verplaatste zich tot dan einde steeds westwaarts terwijl de mobiele cavaleriebrigade met het wielrijders-

regiment de Belgische piotten nauwlettend in die richting volgden. Het kwam meermalen voor dat 

hysterische Belgische soldaten, achtervolgd door Duitse huzaren, buiten adem over de Nederlandse 

grensafscheidingen renden, daar zich plotsklaps omkeerden en hun geweren leegschoten op de Duitse 

ruiters met hun lange lansen.  

Dan moest iedere Nederlandse milicien meteen kunnen ingrijpen, de piotten ontwapenen, hen boeien en 

achterwaarts brengen. Later zou dan de status van de gevangene wel vastgesteld worden bij verhoor. Dit 

soort incidenten konden Nederland immers alsnog in de oorlog brengen, ook al had de keizer andermaal 

officieel zijn respect voor de territoriale integriteit van het Nederlands grondgebied plechtig doen 

uitbrengen. 

3.2.17.5 De inbreuk op grondrechten en grondrechtsuitoefeningen 

Neen, in de maanden augustus-november had Snijders de handen vol aan de opvang van de massaal 

toekomende Belgische vluchtelingen, ontheemden van elders, geïnterneerde militairen van de 

oorlogvoerende partijen waaronder zelfs Duitsers, en het heropstellen van zijn divisies toen bleek dat 

voorlopig de dreiging aan de zuidelijke grenzen wegebde. Pas in januari 1915, toen een zekere rust was 

ingetreden en de repatriëring van de Belgische vluchtelingen massaal ter hand genomen kon worden begon 

het subtiele gezanik over de inbreuk op de grondrechtsuitoefeningen door militairen ten laste van al of  niet 

illegaal verblijvende individuen in de grensstrook of binnen de enclaves waarbinnen de staat van beleg gold. 

 Toen kreeg Snijders te maken met dominees die in die strook openbare godsdienstoefeningen kwamen 

houden, waarbij zij de gelovigen maanden dat Christus had gezegd, dat wie het zwaard opnam, ook door het 

zwaard zou vergaan. Dat liet Cor niet op zich zitten als zwaarddrager der natie en zijn territoriale 

commandanten evenmin. Maar hij kreeg ook van doen met Vlaamse activisten die een vluchtelingenstatus 

genoten en vanuit hun kampementen hun eigenaardige visie ontplooiden op het Belgische militaire beleid 

achter de IJzer-linies dat bestemd scheen om zoveel mogelijk Vlamingen bij zinloze stormuitvallen door Duits 

vuur te laten uitroeien. Daaraan gaven zij meesterlijk litterair ruchtbaarheid in hun uitgevente krantjes die 

Cor nu in beslag wilde laten nemen. Cor meende verder dat het particulier telegram- en brief-geheim in de 

stroken waar de staat van beleg was afgekondigd eenvoudigweg niet meer bestond en dat de socialisten 

geen recht van vereniging en vergadering meer hadden als zij bijeenkomsten  wensten te organiseren tegen 
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het moorddadig militairisme. Daar kon Cor geen waardering voor opbrengen. En dat bleef hij tot oktober 

1918 stug volhouden. 

3.2.17.6 Reijnders’ inbreuken op grondrechten in 1939-1940 krachtens de Oorlogswet 

Mutatis mutandis overkwam Reijnders hetzelfde. Aanvankelijk was er niets aan de hand. Natuurlijk bleef 

Dijxhoorn de zeikerd die hij altijd geweest was, maar omdat de man zich verre hield van alle logistieke 

problemen van de feitelijke betrekking van de oorlogsopstellingen (zie hieronder) had Reijnders voorlopig 

geen last van zijne excellentie. Maar toen het stof was neergedaald over de stampvolle schoolgebouwen, 

concert- en harmoniezaaltjes waarin de dienstplichtigen massaal opgetast waren om zich bloot te stellen aan 

een meningitis-epidemie of huidschurft begon het gedonder over de vrijheid van vereniging en vergadering, 

drukpers- en gewetensvrijheid en de geoorloofdheid om een dienstplichtige die al te bruusk had gereageerd 

op het gesnauw  van een over het paard getilde jeugdige luitenant aan een wagenwiel vast te ketenen in 

afwachting van een beslissing over voortgezette detentie op basis van de wet op de krijgstucht. 

 Reijnders ervoer dat de mobilisatie, waarbij de troep langdurig bivak moest blijven houden op volstrekt 

ontoereikende locaties zonder direct dreigend oorlogsgevaar de troep niet alleen lamlendig maakte, maar 

ook buitengewoon recalcitrant. Er werd, naar het hem voorkwam, vooral gechicaneerd door de zogeheten 

politiek bewuste jonge socialisten die binnen hun sector mobilisatieclubs wilden organiseren waarin de 

dwaasheid van de oorlogstoestand werd besproken, de incompetentie van kader en luitenants en de 

ontoereikende samenstelling van de etensgamellen en de imperfecte ligging. Vanwege de Sociaal 

Democratische Arbeidspartij werden ook nog eens gewoonweg opruïende vragenlijsten rond gezonden 

onder de rode dienstplichtige rakkers waarin indringend en suggestief naar “de sfeer” werd gevraagd in het 

onderdeel, de omgang met de meerderen, de mogelijkheden van ontspanning, de kwaliteit van de in de 

kantine verkrijgbare versnaperingen en godbetert het empathisch vermogen van de regimentscommandant. 

Dat kon een OLZ niet nemen. En dat nam Reijnders dus ook niet. Hij verbood dit soort clubs. Daarvan 

kwamen dan kamervragen die door Dijxhoorn op de van hem te verwachten evasieve wijze werden 

beantwoord, maar dan zó dat de gebrekkige geestelijke vermogens van de OLZ, via zalvende omwegen. wel 

degelijk bevestigd werden. 

3.2.17.7 Reijnders eist zelf de bevoegdheid om de uitzonderingstoestand uit te roepen op 

 Reijnders besloot uiteindelijk, ten uiterste getergd, de zaak op scherp te stellen en zelf alle bevoegdheden 

die hij ingevolge de Oorlogswet-1899 kon assumeren ook daadwerkelijk uit te oefenen. Hij stuurde dus 

regelrecht op het jurisdictieconflict aan dat bij de kamerbehandeling van die wet was voorzien. De regering 

had aangenomen dat degeen die het Militair Gezag kreeg toebedeeld – de OLZ dus, in de verhoudingen-1914 

– ook de bevoegdheid had “vanwege de Koning” de staat van oorlog of beleg af te kondigen. De regering had 

wel gezegd, dat dat dan alleen voor de hand zou liggen als dat Militair Gezag zou zijn afgesneden van 

communicatie met het regeringsgezag. Dan zou dat Militair Gezag in ieder geval de vèrgaande staat van 

beleg in wettelijke zin kunnen afkondigen. Die beperking was echter niet uitdrukkelijk in een  wetsartikel 

opgenomen. Maar in de Memorie van Antwoord stond dat zonder omwegen. De gedachte was dat het 

centraal regeringsgezag zich in de Vesting Holland zou bevinden en het Militair Gezag daarbuiten. 

 Die gedachte was in 1899 niet gek. Men ging er van uit dat die Vesting door uitgebreide inundaties aan de 

oostzijde doeltreffend van iedere aannadering vanuit het oosten verstoken zou zijn. En verder dat 

daarbuiten dan een mobiel veldleger een bewegingsoorlog zou inzetten. Vermoedelijk zou zich dáár dan ook 

dat Militair Gezag bevinden. Dat zou dan kunnen uitmaken uit eigen waarneming of ondervinding waar de 

sectoren zouden moeten worden gemarkeerd waarbinnen de staat van oorlog of beleg zouden moeten 

gelden. Daar, waar die divisies van dat veldleger heen-en-weer golfden zouden de territoriale 

commandanten navenant kunnen besluiten te opteren voor de afkondiging van één van beide bijzondere 

uitzonderingstoestanden. Zij zouden ze daarom ook aldus moeten kunnen opheffen.  
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De regering zou dat dan kunnen annuleren, zeker, maar dan zou daarvoor per wetsvoordracht bekrachtiging 

bij de volksvertegenwoordiging moeten gevraagd. Wanneer het Militair Gezag zou afwijken van de inzichten 

van het centrale regeringsgezag zou dan uiteindelijk de volksvertegenwoordiging de beslissing nemen. Dat 

was Reijnders welkom. In de tweede kamer hadden die verrekte socialisten niet de meerderheid. Zij waren 

het bij uitstek die Reijnders bij iedere beschikking vakkundig de voet dwarszetten. Ze werden daarbij nauw 

verholen gesecundeerd door een vileine Dijxhoorn die dat allemaal prachtig scheen te vinden. Het plotseling 

ontslag van Reijnders voorkwam deze eigenaardige climax. Zie hieronder. 

3.2.18 De afwachtingsopstellingen 

3.2.18.1 De dekkings-vóórmobilisatie 

Nederland besloot vroegtijdig, net als in juli 1914, aan de integrale mobilisatie van alle weermiddelen te 

beginnen. Op 23 augustus 1939 werd de voormobilisatie afgekondigd, een beslissing die de infrastructuur 

voor de logistieke opvang van alle opgeroepenen onder werkelijke dienst moest veiligstellen. Immers, als 

men dienstplichtigen oproept om zich op een bepaald punt te melden, dan moet dat punt vastgesteld zijn, 

bereikbaar zijn via openbare vervoermiddelen en aanvullend te voet, en het moet geschikt zijn als 

concentratieopvang voor de duizenden, die vervolgens ergens in de omgeving bivak moeten kunnen maken, 

legering en ligging kunnen vinden en spijziging. De keukenwagens moeten er al staan, met rokende vuren en 

een kok die alvast de meelklootjessoep warm aan het maken is zodat de traditionele rats, kuch en bonen het 

soldatenmenu op locatie kunnen completeren.  

Het is een kwestie van administratieve logistiek. Schoolgebouwen, kerken, parochiehuizen, sporthallen en 

concertzalen werden van stro voorzien, soldatendekens, en in de nabijheid ervan werden voorlopige latrines 

gegraven want aan het sanitair ontbrak meestal van alles, terwijl aan minimale hygiëne-eisen pas na weken 

legering voldaan was. Bij de tweede ronde van mobilisatie werden vooral de grensbewakingsbataillions 

opgeroepen naar hun grensopstellingen en hun linies bij de vlak daarachterliggende rivieren, beken, 

watergangen en kanalen teneinde de massale integrale mobilisatie die daarna moest volgen dekking te 

geven tegen mogelijke vijandelijke invallen. Op 28 augustus 1939 volgde die integrale mobilisatie en op 3 

september hadden alle troepen hun oorlogsopstellingen daadwerkelijk ingenomen.  

3.2.18.2 De feitelijke toestand in de oorlogsopstellingen 

Dat klonk veel beter dan het eigenlijk was, want die opstellingen bestonden vooral uit strepen op de 

militaire stafkaart van de regimentscommandant. Alle werkelijke loopgraven, verbindingsposten, 

stafkwartieren, onderstanden en versterkte observatieposten moesten daadwerkelijk nog aangelegd 

worden. De troep werd nu weken achtereen aan het graven gezet. Er werden dijken aangelegd die primaire 

beschutting moesten geven tegen vijandelijk vuur, ook artillerie, maar de meeste dienstplichtigen hadden in 

de bioscoopjournaals wel kunnen zien dat dergelijke onderling verbonden molshopen tegen de Duitse 

artilleriekartetsen geen enkele effectieve dekking van betekenis konden bieden. Ze zouden in ieder geval 

later door burgerlijke ambachtslieden voorzien worden van deugdelijker betonnen verstevigingen, 

gebetonneerde kazematten met gietstalen schildbeschermingen,   die inwendig opgetrokken bleken uit 

ordinair grof metselwerk en die geen gepantserd betonnen extern schild hadden, en nog veel later uit 

betonnen bunkers die tegen zware artillerie niet heel veel weerstandsvermogen hadden.  

De troep groef als gekken, maar de animo was niet groot: men wist dat wat men stond te doen provisorisch 

was. Later zouden de burgerlijke specialisten op basis van private aannemingsovereenkomsten het echte 

zwaardere werk komen verrichten tot en met de planken bevloering van de loopgraven en de houten 

spanten van de opstanden. Het veldleger zelf was tot en met november aan dat provisorische graafwerk 

bezig. Van de werkelijke militaire oefeningen kwam daarom niet echt veel. De munitie was schaars en met 

de voorraden moest uiterst behoedzaam en zuinig worden omgesprongen. Een mitrailleur schoot maar 
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zelden een volledige trommel scherp geheel op. Voor de artillerie, de 7.-veld-kanonnetjes gold hetzelfde. De 

legerleiding was na augustus 1938 inderdaad wel grote bestellingen gaan plaatsen, maar omdat Colijn in 

1913 nog veel wapenmateriaal had aangeschaft van Duitse makelij werden deze geplaatst bij Duitse firma’s 

die met de uitvoering daarvan om voor de hand liggende redenen geen bekwame spoed maakten. 

3.2.18.3 De concentratie in de Valleistelling uitgangspunt 

Het veldleger werd, niettegenstaande de strategische bezwaren die Reijnders daartegen bleef maken, toch 

geconcentreerd bij de Grebbe, die nu de Valleistelling heette. Reijnders beleef echter hardnekkig 

voorstander van een concentratie bij de Peel-Raamstelling mits hij bevredigende afspraken zou kunnen 

maken met de Belgische generale staf. Maar omdat Reijnders dan nooit om de Belgische opperbevelhebber 

Leopold zou héén kunnen, zou deze voorwaarde nooit verwezenlijkt kunnen worden. Leopold bleef formeel, 

zoals wij zagen, tegenstander van dergelijke afspraken voordat de Duitsers inderdaad agressie zouden 

hebben ontwikkeld op Belgisch grondgebied. Maar dan zou het eigenlijk te laat zijn om deze afspraken in 

concrete onderling gecoördineerde manoeuvres om te zetten. De Duitsers zouden een sterk gemobiliseerd 

leger inzetten, al bestond de massa ervan nog steeds traditioneel uit infanteristen. Deze massa was dus 

aangewezen op het maximale marstempo per dag, wanneer geen zwaar vijandelijk vuur zou worden 

afgegeven. Dat kon slechts hoog op dertig kilometer per dag zijn zonder hindernissen of verzet van enige 

betekenis. Maar meestal veel minder. Het Duitse marsschema stond, net als bij het Von Schlieffenplan in 

1914, onder grote druk. Op dagbasis moesten de troepencommandanten echt bepaalde voortgang gemaakt 

hebben conform dat schema. Dat leidde in bepaalde gevallen weer, net als in augustus 1914, tot excessieve 

geweldplegingen tegen de immer terugtrekkende vijandelijke strijders. En in ieder geval tot schendingen van 

de wetten en gebruiken van de landoorlogvoering conform het LOR. Reijnders blééf hechten aan de 

hardnekkige verdediging van de Peel-Raamstelling. En daarvoor had hij steeds meer soldaten op die linie 

nodig. 

 Als Reijnders derhalve de massa van het veldleger tóch naar de Peel wilde verplaatsen, uiteindelijk, zou hij 

dat moeten doen via de spoorverbindingen. Want ook in die Peel zouden de fysieke oorlogsopstellingen echt 

nog handmatig moeten worden opgeworpen en vervolgens gecompleteerd en afgewerkt via de burgerlijke 

aannemingen, zoals nu bij de Grebbeberg geschiedde. In de Valleistelling zou alleen maar sterk vertragend 

opgetreden moeten worden om de resterende massa van het veldleger snelstens naar achteren te 

verplaatsen achter het oostfront van de Hollandse Waterlinie. Als Reijnders zou wachten op de eerste Duitse 

grensoverschrijdingen oostelijk van de Gelderse IJssel zou hij dat omvangrijke logistieke apparaat in het 

dichtbevolkte Nederland echt niet tijdig in beweging kunnen krijgen. De eerste Grebbe-infanteristen zouden 

hun stellingen aan de westelijke Peel-taluds en gradiënten pas bereiken, als de Duitse colonnes al lang en 

breed westwaarts waren dóórgebroken. Daar zouden die Duitsers zelfs die pantsertreinen niet bij nodig 

hebben. Toch bleef Reijnders bij zijn uitgangspunt, dat het uiteindelijk die kant op zou moeten: de 

Nederlandse legermassa zou meer zuidwaarts moeten worden  gelegd. Dan zou hij met de afspraken met de 

Belgen  moeten starten in november. Dan zou hij zeker meteen daarop Dijxhoorn en De Geer dwars voor de 

deur hebben gekregen. Dan was Reijnders in november al ontslagen. Ook weer op grond van verschil van 

inzicht wegens technische aspecten van het krijgsbeleid. Twee legerkorpsen werden, niettegenstaande dit 

alles, opgesteld in de Valleistelling. Een legerkorps kwam in de Vesting Holland, in westelijk Nederland, en 

het Derde Legerkorps kwam samen met een eenheid die als “De Lichte Divisie” werd aangeduid in oostelijk 

Noord-Brabant. Die Lichte Divisie bestond weer uit twee divisies. Deze divisie had opstellingen in het 

noordelijke deel van de Peel-Raamstelling. Ze vielen onder de commandobevoegdheid van de Commandant 

Veldleger, generaal Godfried van Voorst tot Voorst. 
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3.2.18.4 Soldaten zonder kogels die ook niet weten hoe ze moeten vuren 

 Die was het in geen enkel opzicht met Reijnders eens, zoals ik al aangaf. Die bleef vinden dat de hoofdmassa 

bij de Grebbe een slag zou moeten aannemen met het Duitse veldleger  en dat oostwaarts zou moeten 

terugdrijven. Hij was van mening dat dat Nederlandse veldleger wel degelijk weer mobiel gemaakt kon 

worden, zoals het in 1914-1918 ook was geweest (op papier, voeg ik er aan toe). Daarvoor waren dan 

intensieve oefeningen met bajonetaanvallen noodzakelijk. Hoe deze oefeningen ingeleid zouden moeten 

worden zonder verhoogd ammunitieverbruik door artillerie en tiraillisten zei de generaal er niet bij. Het was 

mogelijk, er hoorde over te worden gesproken bij de lessen krijgskunde en dat van dat munitietekort, daar 

zou later wel iets aan gedaan worden, aldus de generaal. Inmiddels bleef Reijnders sterk benadrukken dat 

met de ammunitie spaarzaam diende te worden omgesprongen. Wat had ik, zo zei hij later, aan soldaten, die 

wél goed konden schieten maar geen kogels hadden? Van Voorst had kunnen opponeren: wat had ik aan 

kogels, als de soldaten niet konden schieten? Beiden bereikten -- door geen strategische beslissing te 

forceren die dan door de OLZ dwingend aan Dijxhoorn had kunnen worden gepresenteerd als het enig op 

korte termijn uitvoerbare, tactisch operabele plan -- dat zij in mei 1940 in ieder geval op de Grebbe  

beschikten over soldaten die geen kogels hadden én niet konden schieten.  

Het Algemeen Verdedigingsbevel van de Commandant Veldleger van 8 september 1939 was dat dit Derde 

Legerkorps in de Peel-Raamstelling krachtig weerstand zou moeten bieden, maar dat het bij overmachtige 

vijandelijke strijdkrachten niet een beslissende slag mocht aangaan. Dan zou het Derde Korps moeten 

teruggaan, westwaarts, tot op de lijn Tilburg-Den Bosch. Daar zou het een nieuwe oorlogsopstelling moeten 

aangaan, wellicht in aansluiting, zuidwaarts, op Belgische troepen, die zich dan in ieder geval noordelijk van 

het Albertkanaal ingegraven zouden moeten hebben. Dat zou dat Belgische leger nooit doen als er geen 

afspraken waren gemaakt met de Nederlandse legerleiding over het verloop van wat in de fantasie van 

generaal Godfried  inmiddels de “Oranje-stelling” was gaan heten. Die lijn, die hij met potlood op de kaart 

had ingetekend tussen Tilburg en Den Bosch.  

3.2.18.5 Het eerste legerkorps maakt naar alle zijden front 

Het legerkorps in de Vesting Holland moest naar alle zijden front maken: dus ook in de richting van de 

Noordzeekust. Dat was de meest perfecte neutraliteitsopstelling die men zich maar denken kon, ook al was 

op het Algemeen Hoofdkwartier algemeen aanvaard, dat noch de Fransen noch de Britten amfibische 

operaties  overwogen op Nederlands Noordzeekusten. De Duitsers waren op dat moment wel in  staat om 

zoiets effectief te doen op de Waddeneilanden, maar niet ter hoogte van de Stelling van Amsterdam of die 

van de Vesting Holland. Dat was maritiem-logistiek te gecompliceerd. De opstellingen van het legerkorps in 

de Vesting Holland werden nu, aan alle zijden front makend, veel gefotografeerd en van deskundige 

onderschriften voorzien gepubliceerd in de gangbare wekelijkse geïllustreerde pers. Reijnders zorgde wel dat 

De Geer er zijn aandeel in kreeg. Die was tevreden. Eindelijk werd zijn visie op de neutraliteit ook tactisch 

uitgevoerd, al gaf De Geer meteen toe, dat hij alles bij elkaar niet begreep waarom men aannam dat 

Duitsland Nederland zou aanvallen. Alles wel genomen, zouden ze er toch niet veel mee opschieten? Dus 

zouden ze het ook niet doen.  

Daarom verbood De Geer voorlopig dat de commandanten van de korpsen opdracht zouden geven tot 

wegneming, vernieling of onbruikbaarmaking van private goederen die het schootsveld van de frontsectoren 

zouden kunnen belemmeren of aan de oprukkende vijand vuurdekking zouden kunnen bieden dan wel 

toegang tot de accessen binnen de fortificatiën. De villaatjes “Mon Repos” en “Heidezicht” van de 

welgestelde notabelen die in de Veluwe nu hun welverdiende pensioen aan het genieten waren mochten 

niet afgebroken worden, ook al kon een kind zien dat ze de Duitse verkenningstroepen bij hun missies als 

steun- en dekkingsposten zeer te stade zouden kunnen komen. De bosschages, beplantingen en 

woudpartijen moesten gespaard blijven, want houtopstanden waren veel waard en doorgaans privaatbezit. 
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Ook de befaamde uitkijktoren, de fraaie Wilhelmina-toren met zijn boeiende vergezichten,  bij het pretpark 

in Rhenen mocht niet worden neergehaald: het was een economische attractie die veel toeristen trok. Er 

waren verversingskraampjes en een pannenkoekenhuis in de buurt daarvan, dat pepte de plaatselijke 

middenstand op. Zo was het. De toren werd vaak bezocht door Duitse militairen, die alvast een kijkje 

kwamen nemen over hun toekomstig opmarsgebied. 

De Peel-Raamstelling bleef het dispuut over het krijgsbeleid beheersen.  Op 2 november 1939 stonden alle 

eenheden in Noord-Brabant en het noorden van Limburg onder het bevel van de commandant van het 

Derde Legerkorps, de al genoemde generaal-majoor Van Nijnatten. Die was direct verantwoording schuldig 

aan generaal Godfried, die niets naliet om Van Nijnatten duidelijk te maken dat hij dat commando dáár niet 

lang zou uitoefenen als het aan Godfried lag. Inspirerend was dat niet. Niet voor Van Nijnatten, niet voor zijn 

commandanten en niet voor zijn miliciens. 

3.2.18.6 De personele sterkte binnen de geïnundeerde Peel-Raamstelling 

 In de Peel-Raamsteling stonden aldus drie divisies. Maar die waren niet op volledige sterkte en vertoonden 

onderling in november nog steeds geen samenhang. De Lichte Divisie was gelegerd in een verzamelgebied 

rondom Eindhoven. Deze Lichte Divisie moest de zuidflank van de Stelling beveiligen. De troepen ter 

bewaking van de Maaslinie kwamen ook onder commando van Van Nijnatten. De hoofdmassa van de 

verdedigingsmacht in de Stelling was de zesde divisie. Die moest een vak verdedigen tussen Grave en de weg 

naar Mill. Deze zesde divisie moest linieën bezetten op het hoge gebied ten westen en ten noord-westen van 

Mill. Het had voor de linieën een oostwaartse strook waarin afzonderlijke infanterie-eenheden 

verdedigingsposten moesten inrichten. Er was een voorpostenstrook van ongeveer vijfhonderd meter. 

Oostwaarts lag daarvoor de uiterste voorposten-weerstandslijn. De infanterie moest steeds meer vuur 

kunnen afgeven, naarmate de aanvallers meer westwaarts op wisten te rukken. Achter hen de 

hoofdweerstandslijn van ongeveer duizend meter. Daar zou de vuurkracht steeds intenser worden. De 

frontlijn vóór de voorpostenstrook werd nu geïnundeerd via het water dat westelijk ontleend werd aan de 

overlaat De Raam. De Maas, een regenrivier, bracht via die Raam vanaf oktober enorme massa’s water aan 

die vervolgens via De Raam werden afgevoerd naar spaarbekkens.  

Diepenrijckx had al eerder inspecties gedaan naar de peildiepten van deze inundaties, maar dat was in 

augustus-september geweest. Hij had ze onbevredigend gevonden, aangenomen dat de vijand mechanische 

tractie zou hebben bij het infanteristentransport. Maar het kon zijn dat in de herfstmaanden dat 

peilgemiddelde aanmerkelijk was toegenomen. Diepenrijkckx zou nog eens gaan kijken later in dat tij. Daar 

kwam niets van, omdat de vorst vroegtijdig genadeloos toesloeg. En verder werd in november een alarm 

gegeven waardoor de Nederlandse posten alle bemand waren en hyper-alert. Dan kon Diepenrijckx beter 

niet in die contreien gaan rondscharrelen. Veel te opvallend. Hij bracht dus maar een negatief rapport aan 

Van Overstraeten uit. Ten zuiden van de Kammerberg lagen de voorpostenstellingen op tweehonderd tot 

driehonderd meter van het Defensiekanaal dat inmiddels gegraven werd als verdedigingslinie. Tussen de 

uiterste frontlijn en dat nog onaffe Defensiekanaal lagen mijnenvelden en prikkeldraadversperringen. Maar 

oostwaarts daarvan lagen nog steeds omvangrijke boomschermen. Die belemmerden ook in bladerloze vorm 

het zichtveld voor de voorposten. Maar ze mochten niet worden gekapt. Ze gaven in mei dan ook dekking 

aan de Duitse aanvallers die aldus ongezien konden naderen. Verder stonden langs het Defensiekanaal op de 

westoever meerdere opstanden en kazematten. Die zouden vertragend vuur moeten uitbrengen. 

3.2.19 De neutraliteitsproclamatie-1939 

Geheel volgens het protocol, voorgeschreven bij het Landonzijdigheidsverdrag van 1907 kondigde het 

koninkrijk der Nederlanden op 3 september 1939 bij Buitengewone Nederlandsche Staatscourant van die 

datum de neutraliteit van het grondgebied als in artikel 1: ”In het rechtsgebied van het koninkrijk der 

Nederlanden, omvattende het grondgebied en watergebied van Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname 
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en Curaҫao, de territoriale zee en de boven dit grondgebied, dit watergebied en deze territoriale zee zich 

bevindende luchtruimte, worden geenerlei vijandelijkheden toegelaten. Dit gebied mag door geen der 

oorlogvoerenden als basis voor operatiën tegen den vijand worden gebruikt.” 

Zorgvuldig werden weer artikelsgewijs de clausules herhaald van de proclamatie van juli 1914. De 

proclamatie gold dus het hele koninkrijk. Er waren geen van overheidswege kenbaar gemaakte afwijkende 

bepalingen van deze tekst in de koloniën verbindend, ook niet slechts in een instructie aan het koloniaal 

bestuur. Niettemin was de praktijk, zoals we zullen zien, aanstonds anders: in de Archipel ging de regering-

De Geer wel degelijk concessies toestaan aan Japan wat de neutraliteit betreft, die elders niet golden. Ná 15 

mei 1940 – de datum waarop Nederland militair capituleerde te Rijsoord – trachtte de regering deze 

neutraliteit mét de steeds verder gaande concessies daarop ten behoeve van Japan te prolongeren totdat de 

oorlogsverklaring van Tjarda van Starckenborgh dat onmogelijk maakte. Dat deed de landvoogd met zijn 

radiorede via de NIROM (Nederlandsch-Indische Radio-Omroep Maatschappij)  van 8 december 1941 aan de 

ingezetenen van de Nederlandse kolonie in het Verre Oosten. Hij deed de verklaring niet tijdig en regelmatig 

diplomatiek betekenen aan Japan.  De Japanse gezant te Batavia had van Tokio ook instructie gekregen een 

dergelijke  oorlogsverklaring niet in ontvangst te nemen. Tokio wilde pertinent een reguliere staat van oorlog 

tussen Japan en Nederland blijven vermijden. Dat heeft het tot op de dag van de capitulatie van 15 augustus 

1945 volgehouden. Zolang die verklaring niet officieel uitgereikt was, waren er wel wederzijdse 

geweldsincidenten, maar géén oorlog, dat bleef het standpunt van Tokio. 

  Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland deden hun gezanten in augustus 1939  bij nota-verbaal verklaren 

dat zij deze onzijdigheid onvoorwaardelijk zouden respecteren, zolang Nederland haar zelf handhaafde. Op 

24 augustus was door Nederland ook weer officieel, via de Staatscourant,  besloten tot de vóórmobilisatie 

van de krijgsmacht – leger en vloot – en daaruit vloeide voort dat Nederland bereid was deze onzijdigheid te 

handhaven met wapens. Het gold derhalve een gewapende neutraliteit. Ook dat aanvaardden de genoemde 

mogendheden officieel. Op 28 augustus tot 3 september is de massale mobilisatie van iets meer dan 

driehonderdduizend man voltooid, in dier voege, dat dit getal zich dan bevindt op de plaatsen die de 

“oorlogsstellingen” worden genoemd. Dat is niet meer dan de bestemming. De stellingen zelf moeten dan 

nog aangelegd worden. In hoofdzaak betekende dat: graven totdat de troep erbij neervalt. De militaire 

attaché’s van deze mogendheden nemen daarvan ook kennis:  ze gaan zelfs persoonlijk op lokatie kijken en 

berichten wat ze aanschouwd hebben, niet zonder verwondering, aan hun zendstaten. De door het 

Nederlands Militair Gezag beoogde strategie blijkt nu zonneklaar. De linieën en stellingen verraden dat de 

OLZ zeker geen rekening houdt met een bewegingsoorlog. Hij bereidt zich op een langdurige statische 

belegeringsmethode voor. Ter bescherming van de Vesting Holland. Maar niet méér. De rest van het land 

geeft Den Haag kennelijk meteen prijs. 

De hoofdmassa van het veldleger was overduidelijk tegen het oosten gericht. Ook de kusten waren 

uiteindelijk na voltooiing van de algehele mobilisatie op 1 september 1939 militair bewaakt. De opstelling 

aan het oostfront van het veldleger beantwoordde geheel aan de concentratielinieën van het in 1936 van 

kracht zijnde krijgsplan “Concentratie Blauw” van de hand van de chef-staf Roëll. Dat was opgesteld met als 

vooronderstelling dat Duitsland als eerste Nederland zou binnenvallen. De Duitse troepenconcentraties aan 

de Nederlandse oostgrenzen namen aanmerkelijk toe in oktober 1939, nadat de veldtocht tegen Polen 

geheel was afgerond. Het kostte nauwelijke moeite aan te tonen dat Duitsland bezig was  met troepen te 

verplaatsen vanuit Polen naar deze regio langs de Nederlands/Duitse grens. Verder werd druk aan de wegen 

gewerkt naar Nederland: ze werden verbreed en in verharding verbeterd. Het Algemeen Hoofdkwartier 

besloot nu bijzondere maatregelen te nemen omdat de opstelling door de Duitsers blijk gaf van meer dan 

alleen maar defensieve doeleinden. De grensbataillions werden deswege versterkt en gealerteerd, de 

algemene verloven voor alle onderdelen werden categorisch ingetrokken. Het gebied ten oosten van de 

Grebbelinie werd geïnundeerd, maar de vereiste hoogte van het waterpeil om een tankdoorbraak te 
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voorkòmen kon niet bereikt worden. De staat van paraatheid van de luchtverdediging werd flink opgevoerd. 

Verder besloot de regering via de koningin en koning Leopold III een vredesoproep te laten doen aan 

Duitsland. Maar deze werd door Duitsland op 16 november afgewezen. 

3.2.20 Het Venlo-incident van november 1939 

Zoals we zagen was Reijnders al terstond na de mobilisatie van plan om inleidende onderhandelingen te 

starten op militair niveau met de Engelse en Franse generale staven. Zonder medeweten van het kabinet. De 

Geer zou met dat soort besprekingen nooit akkoord gaan. Dat zou strijdig zijn met diens absolute 

neutraliteitspolitiek. Van Voorst Evekink, de Nederlandse militaire attaché te Parijs, trachtte vervolgens te 

sonderen wat de Fransen zouden gaan doen, mochten de Duitsers inderdaad het Nederlands grondgebied 

schenden met het oogmerk een doortocht aan te vangen in de richting van Parijs. Van Voorst Evekink ging er 

niet vanuit dat de Duitsers zich zouden richten tegen de Vesting Holland alléén, met het oogmerk de Britten 

te verhinderen gebruik te maken van de Nederlandse vliegvelden binnen die Vesting om vandaaruit het 

Ruhrgebied te gaan bombarderen. Hij bracht deze mogelijkheid niet ter sprake in Parijs. Gesteld al, dat de 

Britten iets dergelijks van plan zouden zijn, dan was dat niet een primaire zorg voor Gamelin. Daartegen 

zouden de Britten dan vermoedelijk invasietroepen in kunnen zetten, maar voor de Fransen was een 

dergelijke maritieme operatie op die afstand logistiek zo goed als onmogelijk.  

Van Voorst Evekink beperkte zich dus tot de casus dat de Duitsers door de Peel-Raam-Stelling zouden 

trachten heen te breken. Reijnders wist van deze – door het kabinet verboden – démarche. Of Van Voorst 

Evekink Dijxhoorn ook inlichtte, zoals hij zelf berichtte, is zeer de vraag. Van Voorst Evekink wist dat het 

tussen Reijnders en Dijxhoorn beslist niet boterde. Dijxhoorn zou er alles aan doen om Reijnders kwijt te 

spelen. Zou Dijxhoorn erachter komen dat Van Voorst met medeweten van Reijnders besprekingen hield 

met de staf van Gamelin om het krijgsbeleid tussen Nederland, België en Frankrijk nu eindelijk eens op 

elkaar af te stemmen, dan zou hij Reijnders zeker verlinken. Dat kón niet goed zijn voor Van Voorst Evekinks 

carrière. En die ging van Voorst Evekink  boven alles. Het is onaannemelijk dat hij van Dijxhoorn op enig 

moment toestemming vroeg en kreeg voor het voeren van sonderingsgesprekken met het oog op een 

dergelijke afstemming. Maar Van Voorst Evekink heeft achteraf anders beweerd en zelfs gesuggereerd dat 

hij die toestemming vroeg en kreeg. Van Dijxhoorn, wel te verstaan. Reijnders was bepaald voorstander van 

die afstemming. Maar ook hij heeft nooit aantoonbaar enige toestemming in dit opzicht gegeven. In 

november begon zijn positie jegens het kabinet al wankeler te worden. Vermoedelijk heeft Reijnders dat niet 

helemaal doorzien. Of helemaal niet. Dat laatste is waarschijnlijker. 

Het veelbesproken Venlo-incident laat zien dat De Geer door roeien en ruiten heen ging als hij de verdenking 

opvatte dat een van de ambtenaren die aan hem onderhebbend waren – en die hiërarchie nam hij dan 

buitengewoon breed op, ook buiten zijn eigen departement – het door hem voorgestane absolute 

neutraliteitsbeginsel krenkte of in gevaar bracht. Het Venlo-incident ontstond omdat het hoofd van de 

Nederlandse militaire geheime dienst, generaal-majoor van Oorschot, niet voldoende afstand hield van de 

Britse contraspionagediensten binnen de  Britse Secret Intelligence Service. Het Britse kabinet meende dat 

binnen de Duitse militaire gelederen een soort oppositionele groep bestond, gericht op de omverwerping 

van  wat men maar gemakshalve de “regering-Hitler” noemde. De groep wilde een staatsgreep plegen, 

waarin éérst Hitler onschadelijk gemaakt zou moeten worden. Daarna zou een tijdelijk een militaire junta 

aan de macht komen. Die zou het ambtenarenapparaat van nazi-sympathisanten zuiveren. Daarna zou de 

militaire regering een vredesaanbod doen aan de westelijke geallieerden. Maar het Poolse grondgebied,  

Moravië, Teschen, Tsjechië, Memelland en Oostenrijk zou deze regering behouden. Daar zouden die 

geallieerden mee moeten instemmen. De militairen zouden dan de Weimarer grondwet na een 

overgangsperiode weer herstellen in haar werkingsomvang.  
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Deze informatie was kundig gelekt naar de Britse geheime dienst via de Duitse Abwehr. De Duitse 

contraspionage-dienst, om precies te zijn. Helemaal zonder feitelijke grondslag was het, zoals in dit soort 

casus gebruikelijk, ook weer niet. Er wàs een oppositionele groep. Die wilde van Hitler af. Maar stellig niet 

van zijn veroveringen en van het politieke overwicht dat Hitler voor Duitsland gewonnen had. Op een uiterst 

knullige wijze faciliteerde de Nederlandse militaire geheime dienst  de voorbereiding op Nederlands 

grondgebied van inleidende besprekingen in Hotel-Café Bacchus (ook: Backus)  door leden van de Britse 

dienst en aan hen gelieerde gewichtigdoeners en charlatans. De verbindingsman was een zekere luitenant 

Klop die namens Van Oorschot het besprekingstraject bewaakte. Tenminste, dat is wat Van Oorschot later 

daaromtrent toegaf. Hij beweerde dat Klop erbij zat, om te voorkomen dat er echt iets onneutraals zou 

gebeuren. Want de oppositionele groep verzocht de Britse geheime dienst om bijstand bij het voorbereiding 

van een aanslag op Hitler. Wat die dan zou moeten zijn, dat was allemaal nogal vaag. Op 8 november werd 

inderdaad een bomaanslag gepleegd in de Bürgerbräukeller te München in de ruimte waarop Hitler 

traditiegetrouw een herdenkingsrede placht te houden betreffende de staatsgreep die hij en zijn trawanten 

in november 1923 hadden gepleegd tegen de Beierse regering. Hitler was er op 8 november 1939 inderdaad 

geweest. Hitler was echter onvoorzien voortijdig weer vertrokken. De aanslag was mislukt: de bom ging af 

zoals gepland, maar Hitler was toen al buiten en op weg.  

Op 9 november vond de lang voorbereide bijeenkomst in café Bacchus (Backus, dat is de familienaam van de 

uitbater) plaats te Venlo, op nog geen honderd meter van de grens met Duitsland. Een aantal Duitse 

ambtenaren kwam in een wagen met hoge snelheid het erf van het café oprijden. Er ontwikkelde zich een 

vuurgevecht. Daarna werden twee Britten van de geheime dienst en die luitenant Klop ontvoerd en in 

handen werden gespeeld van de Duitse Sicherheitsdienst. Die onderwierp de Britten aan een uitgebreide 

ondervraging. Klop was bij het gevecht getroffen en buiten bewustzijn. Hij stierf kort nadien. Den Haag 

zweette peentjes: hád Klop nog iets kunnen uitbrengen?  Had Klop wellicht iets losgelaten over de 

betrokkenheid van Van Oorschot?  Het liet via de Nederlandse legatie te Berlijn, wederom redelijk onhandig, 

navraag doen. Berlijn liet niets los, wetende, dat hoe langer Duitsland zweeg, hoe ongeruster de 

Nederlandse regering zou worden. Wellicht zou zij iets stoms loslaten in een regeringscommuniqué, waarin 

zij iedere betrokkenheid bij de actie van Klop glashard zou ontkennen. En wel in dier voege, dat Berlijn 

daaruit gevolgtrekkingen kon maken over de onneutrale opstelling van de Nederlandse amateuristische 

contraspionagedienst. Berlijn suggereerde deswege dat de ontvoerden honderduit hadden gebabbeld.  

Berlijn zou er nog wel op terug komen, mede in verband met de mislukte aanslag op de Führer waaraan dat 

staatshoofd door de voorzienigheid gespaard had kunnen ontkomen. Om zijn heilzame missie ten behoeve 

van het ontrechte Duitse volk te kunnen voortzetten. Het liet niet na Londen en Den Haag in grote 

verlegenheid te brengen en te laten. De Britse ontvoerden gaven bij de ondervragingen te Düsseldorf soms 

relevante informatie prijs. Die lieten de Duitsers dan weer “lekken”.  De Gestapo kon op basis van deze 

informatie Britse agenten arresteren in bezettingsgebieden, zodat Londen in de smiezen kreeg dat zijn 

agenten hadden doorgeslagen. Wie van de twee agenten nu zo spraakzaam is geweest is nooit helemaal 

duidelijk geworden, maar vermoedelijk is dat de majoor Richard Henry Stevens geweest die veel losliet over 

de opbouw van de Secret Intelligence Service. Stevens had bij de ontvoering een lijst van geheime agenten 

van die dienst bij zich.  Die agenten zijn later volgtijdelijk ook stuk voor stuk door de Gestapo opgepakt. Dat 

zou kunnen wijzen op loslippigheid van Stevens, maar die lijst kan op zichzelf ook veelsprekend zijn geweest. 

Klop is zelf vermoedelijk op Duits grondgebied niet meer bij kennis geweest.  De Duitse pers onthulde dat de 

ontvoering was geschied door Duitse beambten. Wat voor beambten, liet men in het midden. De 

Nederlandse regering eiste nu opheldering dienaangaande. Maar die kreeg zij nooit. Berlijn liet haar 

sudderen. Jegens De Geer een vruchtbare tactiek. De premier zat in de hoogste boom. 

Hoe men nu precies dit Venlo-incident moet kwalificeren is niet echt heel duidelijk. Het enige wat vaststaat, 

is dat de Duitsers Nederlands grondgebied schonden, in strijd met de neutraliteit die zij hadden verklaard te 
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respecteren. Men zou kunnen beweren dat de Britten bereid waren gebleken Duits hoogverraad te 

begunstigen op Nederlands grondgebied. Al zou men dat kunnen bewijzen – makkelijk zou dat niet zijn, want 

wat er nu precies besproken zou worden op het terras van Bacchus is nooit helemaal duidelijk geworden – 

dan zou daarbij nog niet gewaagd kunnen worden van Nederlandse staatsbetrokkenheid. Klop was 

Nederlands officier, zeker, maar wat zou dat?  De Geer was in alle staten. Hij sloeg wild om zich heen. Van 

Oorschot kon meteen zijn biezen pakken, ook al zat hij tegen zijn pensioen. De Geer had het gehad met hem 

en eigenlijk ook wel met Reijnders. Op 10 november 1939 ging, op aandrang van De Geer, instructie uit naar 

de Nederlandse gezant van Haersma de With om zich bij het Auswärtiges Amt min of meer te 

verontschuldigen voor het gebeurde. Heel onverstandig: Berlijn had op dat moment nog geen notie wie nu 

precies Klop was en wat zijn relatie kon zijn tot de Nederlandse regering.  

Dat Klop iets te maken had met de Nederlandse Militaire Inlichtingendienst was bij Berlijn in ieder geval  op 

dat moment volkomen onbekend.  De With moest echter uiteenzetten dat de Nederlandse regering in dit 

stadium iedere vredespoging ondersteunde en deswege toestemming had gegeven voor de tocht van Klop 

met twee Britse geheime dienstmannen naar Venlo, naar café Bacchus. Maar verder was het gebeurde geen 

“zaak van de Nederlandse regering”, dat moest De With nadrukkelijk aan graaf Von Bismarck, de 

Regierungsrat van Buitenlandse Zaken kenbaar maken. Wát er bij café Backus nu precies was gebeurd is 

nooit echt tot het kabinet doorgedrongen.  In Londen kwam pas precies uit in de oorlog, wat de 

betrokkenheid van Van Oorschot was geweest. De Engelsen waren zeer terughoudend, want zij wilden de 

betrokkenheid van hun geheime dienst op ieder gewenst moment kunnen ontkennen. Dat deze dienst 

feitelijk contact had gewild met het “Duits verzet” en dat opzettelijk via “neutrale” Nederlanders had 

gezocht wilde Londen voorshands niet wáár hebben. Maar dat de Nederlandse regering betrokken was 

geweest, was onloochenbaar. Von Bismarck gaf het door aan zijn superieur, vermoedelijk Von Weisäcker. 

Die gaf het door aan Heydrich. En die weer aan Himmler. Die, en thans terecht, Hitlers aandacht erop 

vestigde dat het Nederlandse kabinet er dus in betrokken was. Nederland had iets onneutraals doen 

plaatsvinden met volle medeweten van het kabinet. Von Ribbentrop zou het in zijn perscommuniqué van 10 

mei 1940 ter rechtvaardiging van de Duitse inval in de Lage Landen  breed uit kunnen serveren. 

3.2.21 Neutraliteitsschendingen tussen 1 augustus 1939 en 10 mei 1940 

De Nederlandse luchtafweer en de Nederlandse luchtmacht waren vanaf 1 augustus 1939 niet in staat het 

Nederlandse luchtruim bevredigend tegen schendingen door de oorlogvoerende partijen te beschermen. Als 

er één karakteristiek is van het Nederlandse krijgsbeleid waarover vriend en vijand het eendrachtig eens zijn 

geweest, dan is het deze wel. Een echte Nederlandse luchtmacht bestond niet. Er waren diverse militaire 

luchtvaartafdelingen die beschikten over een diversiteit aan vliegend materieel. De meeste toestellen golden 

als zwaar verouderd. Er waren wel enkele moderne jagers, jachtbommenwerpers en verkenningstoestellen, 

maar er was geen coherente luchtvloot, laat staan een krijgsmachtonderdeel dat het tegen één van de 

strijdende partijen in de lucht voor enkele dagen op zou kunnen nemen. Evenwicht in de lucht heeft dan ook 

nooit bestaan af van 1 augustus.  

De Engelsen en Duitsers hebben dan ook door overvliegingen deze neutrale luchtkolom ontelbare keren 

geschonden. Op protesten van Nederlandse zijde werd niet of nauwelijks gereageerd. De luchtafweer was 

evenmin tot adequate bescherming van deze luchtkolom in staat. Met name de afdelingen zoeklichten, 

toegevoegd aan de diverse korpsen, waren grenzeloos verouderd. De meeste schijnwerpers werkten nog 

met carbidverlichtingen. Het plafond van de luchtdoelvuurmonden lag niet hoog genoeg. Het moderner 

geschut was doorgaans in handen van private batterijkorpsen in dienst van de grotere ondernemingen. Zoals 

Philips en Unilever. Ik gaf al aan dat dat in strijd was met het LOR. Nog voordat de strijd losbarstte werden 

deze private vuurmonden echter op last van de OLZ in beslaggenomen ter vestiging van een luchtdoelfront 

rondom de residentie kennelijk om deze zo lang mogelijk te kunnen houden tegen mogelijke penetraties 

binnen de Vesting Holland. Daar kwam ook weer niets van terecht, want nog voordat de monden binnen dat 
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front geadjusteerd waren en onderling gecoördineerd vuur konden uitbrengen landden de parachutisten en 

de bemanningen van Junker-transporttoestellen al binnen dat front. Nadien was van enige coördinatie geen 

sprake meer. Wat de parachutisten betreft, men zag in deze luchtstrijdkrachten niet anders dan een 

hulpmiddel van geringe betekenis, dat weliswaar hypermodern was,  maar dat niets zou vermogen tegen het 

geconcentreerde mitrailleurvuur van de verdediger. Dat dat er niet wás, daaraan besteedde het aan de 

parachutetroepen gewijde memorandum van de generaal majoor J.Th. Alting von Geusau, commandant van 

het Eerste Legerkorps dat ’s Gravenhage zou moeten verdedigen, verder geen aandacht. 

3.2.22 De beslissing om de regeringszetel te verlaten of te verleggen 

Opvallend is dat de legerrapportages betreffende de Vesting Holland er van uit gaan, dat men met de 

beschikbare linieën, stellingen, fortificaties en inundaties enkele weken of zelfs maanden autonoom zou 

kunnen standhouden tegen de binnenvallende grondtroepen van de Duitsers. Steeds weer wordt de 

vergelijking met de stellingen achter de rivier de IJzer in de Westhoek van West-Vlaanderen gemaakt: als het 

Belgische Veldleger daar vanaf oktober 1914 tot november 1918 heeft kunnen standhouden tegen het 

overmachtige Duitse veldleger, waarom zou het Nederlandse leger dat dan niet kunnen?  Het antwoord is 

simpel: omdat het getalsmatig en wat betreft bewapening nog altijd sterk de mindere was van het Belgische. 

Maar vooral omdat het Belgische leger vanuit Noord-Frankrijk langs de kust steeds, bijna wekelijks,  opnieuw 

bevoorraad kon worden.  

Gewonden konden, wederom over zee, relatief makkelijk naar Frankrijk getransporteerd worden.  Dat kon 

bij het Nederlandse leger binnen de Vesting niet. Men geeft op, dat men, met een zekere steun door de 

Britten, het een half jaar zou kunnen volhouden. Men rekende bij de afdeling operatiën op luchttransporten 

van wapens, ammunitie en materieel vanaf de vliegvelden rondom Londen.  Op dat moment hadden de 

Duitse jagers niet voldoende bereik om dergelijke aanvoer effectief uit de lucht te schieten. En er was geen 

Duitse oppervlaktevloot die dat met luchtdoelartillerie zou kunnen bereiken. Binnen de Stelling van 

Amsterdam waren gigantische voedselvoorraden opgebouwd zowel voor de randstedelijke bevolking – die 

zou dan wel rijst moeten leren eten – en wat verfijndere conserven voor de ambtelijke top binnen de 

regering.  Als dat een planning was, die men in Nederlandse militaire kringen voor haalbaar hield, naar de 

logistieke inzichten van destijds, moet men toch over de verplaatsing van de regeringszetel ná dat half jaar 

hebben nagedacht. Destijds al, bij het bepalen van de statische vestingsstrategie. Een verplaatsing naar het 

buitenland, dus. 

 De verplaatsing die eigenlijk, gelet op artikel 21 van de grondwet, onder alle omstandigheden verboden 

was.  Het artikel luidde immers: “In geen geval kan de zetel der Regeering buiten het Rijk worden 

verplaatst”. In geen geval, zegt deze grondwetswaarborg. Ik kom aanstonds op de strekking, de rechtsgrond 

en de doeleinden van dat grondwetsartikel terug. Men heeft uiteraard geen wijziging van dat artikel 

aanhangig gemaakt. Dat zou onmiddellijk de aandacht, ook in het buitenland, en vooral in Berlijn, hebben 

gaande gemaakt. Maar zelfs als de strategie, die Winkelman trachtte te verwezenlijken – totale afgrendeling 

van de Vesting Holland tegen penetratie door grondtroepen --- zou slagen, lag in het beleid van de afdeling 

operatiën van de Nederlandse generale staf al besloten, dat die zetel na een aantal maanden toch verplaatst 

zou moeten worden. Begin april 1940 werd het totale effectenbezit van de koningin overgeschreven bij de 

Midland Bank te Londen door tussenkomst van het Haagse bankiershuis Furné & Co. dat op 13 april 

bevestigde dat de aandelen waren doorgeboekt op de accounten van die Londense bank en dat de cliënte 

direct deze effecten in de gewenste valuta, ter plaatse gangbaar, zou kunnen verzilveren. Deze aandelen en 

obligaties stonden verder geregistreerd onder de naam Van Buren, een tenaamstelling die de Oranje-

dynastie tegenwoordig nog steeds bezigt voor dit soort transacties.  

De Britse admiraliteit had de torpedootbootjager HMS Hereward ná 9 april 1940 – de dag van de overval op 

Kopenhagen door het Duitse veldleger – constant buitengaats op stroom liggen met het doel het 
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Nederlandse staatshoofd op te halen, mocht het nodig zijn . Daarom is hier ongeloofwaardig, dat die 

gedachte pas opkwam op de 12e mei 1940 en dat het OLZ Winkelman was die er mee aankwam bij 

Wilhelmina, die er, enigszins ontdaan en overvallen, toen pas op reageerde door haar vele valiezen te 

pakken. En er met de gepantserde wagen van de Nederlandsche Bank vandoor ging naar IJmuiden om daar 

scheep te gaan. Zonder te weten, waarheen. 

3.2.23 Het ontslag van Reynders 

Maar Reijnders’ dagen in het Algemeen Hoofdkwartier waren geteld. Wilhelmina en de Minister van 

Defensie Dijxhoorn hadden geen vertrouwen meer in hem. Wilhelmina had dat ook nooit gehad. Daarbij kan 

een sociaal aspect gespeeld hebben. Wilhelmina was een stijve, preutse hof-etiquette gewend. Ze was, 

omdat ze eigenlijk ook nogal onzeker was, steeds erg gefixeerd op het hofprotocol, waaraan ze op 

onherleidbare wijze steeds toepassing gaf, zó, dat steeds een ander in zijn hemd stond en majesteit zelf niet. 

Tegenspraak duldde ze niet. Ze was verder erg onder de indruk van adellijke genealogie. Ze was gewend aan 

burgerlijke notabelen die toch gek op het hermelijn waren en alles deden om in de gunst van de majesteit te 

komen. En, uiteraard, te blijven.  In dat plaatje kon Reijnders niet passen, al deed hij nog zo zijn best.  Hij 

bleef een Grönninger, wars van streken en tot op het botte rechtuit. Dat majesteit ook echt een militair was, 

zoals zij zichzelf graag zag, ging er bij de kleine generaal met het grote hoofd niet in en dat moet hij 

onbewust hebben laten blijken. Hij zal niet hebben gezegd dat majesteit maar moest gaan koken, zo bevrijd 

waren de tijden beslist nog niet, maar gedacht heeft hij het zeker en in de veilige bewalling van lange 

Voorhout 7 zal hij er ruchtbaarheid aan hebben gegeven. Dat zal door de jonkheren in zijn directe omgeving 

meteen ten hove zijn doorgebriefd, want in Den Haag verandert er niet veel.  

  Reijnders was nu eenmaal de zoon van een kleine zelfstandige uit Stadskanaal. Dat zal hij innerlijk aanvaard 

hebben. Hij zal dus geen cursus zijn gaan volgen in Haagse redzaamheid. Dat zou ook door de hofdame die 

hem die gaf onvermijdelijk opgeleukt zijn doorgegeven aan Wilhelmina.  Anders dan Dijxhoorn sprak hij geen 

vloeiend Frans, hij had er geen aardigheid in , en verder was hij niet handig in een masserende, hoofse 

omgang. Nooit geweest ook. Hij was een kundig strateeg. Daarvan was hij overtuigd. Daarom hadden ze hem 

aangenomen. Roëll kon verbaasd zijn, maar hij, Reijnders niet. Maar hij was ook iemand die erg gauw vond 

dat men hem lesjes gaf over hoe hij zijn vak moest uitoefenen. Voor politici had hij verachting. Dat stak hij 

niet onder stoelen of banken. Hij was rechtuit, soms op het onbehouwene en onbeschaafde af. Hij had nu 

eenmaal de pest aan Dijxhoorn, die eerst zijn ondergeschikte was geweest en dat nu op hem wreekte. Werd 

hij emotioneel ontremd – en dat werd Reijnders gauw – dan zei hij veel wat hij beter binnen de haag van zijn 

tanden had kunnen laten. Dan ging hij stotteren, schudden met het hoofd, en kwam een Gronings accent te 

horen en dat hóórde Reijnders dan zelf met afgrijzen evenzeer. Hij ging zich dan ook nog eens verdedigen, 

instantelijk. Waardoor het nog erger werd. Die charmante salon-militair Dijxhoorn had gestudeerd aan de 

École supérieure de Guerre te Parijs en zelfs de zoon van Le Colonel Grandmaison nog de hand mogen 

drukken. Dat stak hij niet onder stoelen of banken en ook niet dat hij de nieuwste Franse inzichten over het 

landoffensief volledig doorgrondde. Of beiden eigenlijk grondig van mening verschilden over een strategisch-

technisch concept, is nog steeds de vraag. Op 26 januari 1940 kreeg Reijnders ontslag. Hij vernam dat pas op 

30 januari. Op 5 februari werd de benoeming van zijn opvolger bekend: luitenant-generaal Winkelman. 

De hoofdreden was dat Reijnders sedert 1935 gewoon volledig veranderd was van strategisch inzicht. In 

1935, toen hij zijn rapport uitbracht aan Colijn, waarin hij ronduit vast stelde dat de Duitsers de Nederlandse 

neutraliteit niet zouden respecteren, was hij tóch nog voorstander geweest van een concentratie-opstelling 

rondom de Vesting Holland. Net als Colijn wilde hij daarbuiten slag aannemen om de Duitsers het 

binnendringen binnen die Vesting te verhinderen, maar daarbij alleen vertragend werken. Hij wilde zolang 

vertragen op de bestaande linies, dat de Britten en Fransen te hulp zouden komen om de Vesting te 

ontzetten. Het regeringscentrum met hof, koningin, kabinet, departementen boven alles. De rest van het 

land als strijdtoneel, eventueel met de totale verwoesting van dien. In 1938, ten tijde van de Anschluss, was 
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Reijnders diep onder de indruk geraakt van de immense ontwikkeling van het luchtwapen en van 

luchtlandingsacties, eventueel met parachutisten. De Duitsers lagen hierin zó ver voor, dat de westelijk  

geallieerden dat nooit meer zouden inhalen voordat dit zoveelste westerse Armageddon was uitgevochten.  

In dit perspectief was de Vesting maar een bijkomend oorlogstoneel. De Duitsers zouden in één 

bliksemsnelle bewegingsoorlog het hele geallieerde front kunnen oprollen. In zijn nota van 1938 aan Colijn 

cijfert Reijnders dat voor. Maar dán kon Nederland niet meer eenzijdig, op zijn eentje, bepalen waar het slag 

zou aannemen. Dan kon dat alleen in intergeallieerd verband gebeuren. Dan kreeg echter de linie in dat 

intergeallieerd verband  in Zuid-Oost Brabant ineens een totaal andere betekenis. Daar zou, naar 

Nederlandse verhoudingen, wel is waar een verwoede slag moeten worden aangegaan, maar beslissend zou 

deze voor het westelijk front niet kunnen zijn. Dan nóg diende het Veldleger, zij het dan statisch, een grote 

macht in te zetten rondom de Grebbe-linie, maar ook dat zou in het grotere verband een vertragende en 

afleidende strijd zijn. Het Duitse leger zou zich echter zuidwaarts, vermoedelijk bij het Albertkanaal, moeten 

doodstoten op de verenigde geallieerde machten. Daar zou het heengeleid moeten worden via de Peel-

Raamstelling, waar wel wederom slag zou moeten worden aangegaan, maar wederom een subsidiaire strijd 

zou worden geleverd: de matador die met de rode zijden deken zwaait. 

Dat was nu precies wat De Geer en Wilhelmina niet wilden horen. De eerste niet, omdat dat die 

besprekingen met de Belgen veronderstelde. De tweede niet omdat het een onderschatting was van haar 

staatsrechtelijke positie. Zij wás Nederland. Waar zij was, moest het leger de verdedigingsstrijd, de nationale 

afweer tot iedere prijs,  het langste uithouden. Het was háár leger, het ging om haar koninklijke landmacht, 

die de Kroon en de dynastie op leven en dood moest blijven beschermen. Het leek erop dat Reijnders dat 

gaandeweg anders was gaan zien. Indien het noodzakelijk was, moest de dynastie de tijd hebben naar elders 

uit te wijken om haar levenslijn verder voort te zetten. Liefst binnen het rijk. Maar moest het zijn, 

daarbuiten. Dat was het oogmerk van de weermacht, althans dat behóórde het te zijn. Dat inzicht had 

Reijnders niet langer. Dan was hij onbruikbaar. Die zelfoverschatting van huis, persoon en positie zou 

Wilhelmina  aan haar hele Londense beleid ten grondslag leggen. Daarom was al aan J.J.C. van Dijk, jarenlang 

minister van Oorlog en grondig Orangist, gevraagd om naar een opvolger om te zien die dat profiel kon 

borgen. Henri Winkelman. 

3.2.24 Het optreden van Winkelman 

Winkelman was vervroegd gepensioneerd in 1933, juist toen hij dacht chef van de generale staf te worden. 

Hij was nooit echt opgevallen zoals Dijxhoorn en Reijnders. Hij was onverstoorbaar consequent saai.  Hij gold 

als een kundig bureau-officier die ook hart voor de troep had. Geen man van verreikende perspectieven. 

Geen bewegelijke geest. Solide, betrouwbaar, traag en voorspelbaar. Hij had een forse aanvaring met de 

luitenant-generaal Roëll achter de rug. Dat conflict schetste ik al. Winkelman kwam uit betere Maastrichtse 

burgerkringen, al kon hij niet echt gelden als een patriciër. Hij had geen conceptuele opvattingen over een 

volksleger versus een beroepsleger.  Maar hij wist wel dat de landmacht intens burgerlijk zou zijn en blijven, 

in overeenstemming met de volksaard van de Nederlanders die in martialiteit nooit echt veel hadden gezien. 

 Roëll was bevelhebber van het veldleger. Hij vond dat een officier moest uitdragen dat hij drager was van de 

koninklijke wapenrok. De enige ambtelijke drager van de publieke zwaardmacht. Roëll liep bij voorkeur rond 

met hoge gelakte laarzen met rinkelende verzilverde sporen. Kijk op internet: men ziet de krijgsman, ook als 

hij de vierdaagse-kruizen uitreikt aan de uitgeputte finish-gangers in dienstplichtkloffie, steeds met deze 

insignia toegerust. De generaal, een opdondertje,  staat steeds drie treden hoger op het plankier en buigt 

zich niet onwelwillend naar het stinkende en doorzwete falderappes over.  De commuun soldaat moest zich 

bij hem niet op zijn gemak voelen. Gebeurde dat wel, dan was de man een infame vlegel. Hij moest op zijn 

dónder hebben.  Roëll had daarom een bijna pathologische pre-occupatie met de handhaving van de 
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krijgstucht, vooral met het oog op de verschuldigde eerbied waarop militaire eerbewijzen gebracht moesten 

worden. Het kon Roëll niet schneidig en stram genoeg zijn.  

Ik gaf, bij de bespreking van de slechte sfeer aan boord van het pantserschip “De Zeven Provinciën” aan, dat 

veel officieren daar ook deze occupatie vertoonden. Het kan te wijten zijn geweest aan de sociale 

misappreciatie die officieren  doorgaans in het openbare leven in het dóór en dóór burgerlijke Nederland 

ondervonden. Een sabelsleper werd niet echt met eerbied bejegend. Roëll had nu een order doen uitgaan, 

waarbij hij beval dat scherp tuchtrechtelijk gereageerd moest worden als met het slappe handje gegroet 

werd. Dat vond Winkelman onzin. Dat had hij als troepencommandant ook gevonden. Hij ging vaderlijk met 

de dienstplichtigen om. Hij vond grote afstand wegens sterren, strepen en balken niet verenigbaar met het 

burgerlijk karakter van de Nederlanders. Hij vond dat misbruik van het tuchtrecht en bovendien waren de 

logistieke middelen niet voldoende om bepaalde sancties onmiddellijk ten uitvoer te leggen. Hij gaf deze 

mening ten beste in het Militair Rechtskundig Tijdschrift.  

Roëll kon het niet waarderen. Hij werd door een vermomde burger te kakken gezet in een overheidsorgaan. 

Winkelman kreeg onverwacht te horen dat hij beter eervol ontslag kon vragen. Dat verdomde hij. Men 

moest het hem verlenen. Hij ging dus met prepensioen en werd als expert bij een gloeilampenfabriek in het 

zuiden des lands aangesteld om voorzorgsmaatregelen te doen treffen tegen luchtaanvallen. Hij gold als een 

kundig organisator, een beminnelijke meerdere die toch op afstand bleef, en een man die nauwkeurig over 

het voor- en tegen van een maatregel nadacht. Maar trof hij ze, dan wist hij van geen wijken. Hij had zich bij 

het leger vooral geconcentreerd op het militair vervoerswezen per spoor en had daarover een handboek 

gepubliceerd. Toen hij benoemd werd, wist hij, dat hij de opperofficier zou zijn die een militaire capitulatie 

zou moeten treffen. Hij kon niet voorzien hoe, waar, wanneer en met welke strekking. Maar uit de 

overdrachtsgegevens die Reijnders hem aanreikte kon hij het bestek van de Nederlandse weerbaarheid goed 

opmaken. Deze was beperkt. Daarover maakte hij zich geen illusies. 

3.2.25 De traditionele fortificatie-strategie weer herleefd  

Winkelman concentreerde zich weer in traditionele termen op de versterking van de Vesting Holland. 

Daarbinnen zou ook het Veldleger zich moeten terugtrekken. Hij zag verder niet veel in vertragende 

gevechten in zuidelijk-oost Noord Brabant. Hij bezocht de Peel-Raamstelling, was onder de indruk van haar 

sterkte, maar besloot dat zij na een massale aanval verlaten zou moeten worden. Hij ontblootte haar, zoals 

gezegd,  vrijwel meteen  van de nog aanwezige modernere artillerie en liet verder de verdediging ervan aan 

de fantasie van de territoriale commandant Schmidt over. Die fantasie reikte niet ver. De herschikking van 

de artilleristische middelen kostte echter tijd. Veel moest terug naar de Vesting Holland. En naar 

vervangende ouwe meuk moest worden omgezien. Ik gaf het al aan: er waren ook nog wel bruikbare 

bronzen achterladers beschikbaar, maar het dáárbij horend personeel was al lang tot de vaderen verzameld. 

In februari was tot de herschikking al besloten, Winkelman bleef weinig keus, maar hij dacht toch, dat het 

psychologisch goed was als de Peel-soldaten zagen dat vervangende vuurmonden werden aangesleept. Dat 

zij antiquiteiten waren viel niet aanstonds op, de stukken 7.-veld stonden ook op hoge wielen en waren ook 

heel erg moeilijk verplaatsbaar tijdens de strijd. 

Winkelman verzuimde, het kwam al ter sprake, echter Brussel – en dus Parijs – meteen adequaat op de 

hoogte te stellen van zijn gewijzigd krijgsinzicht. Gamelin bleef uitgaan van de hypothese dat de stelling in de 

Peel aanmerkelijk versterkt zou worden en dat de lagere commandant – Schmidt – samenwerking zou 

zoeken op de eerste oorlogsdag met de Belgen. Beide thesen bleken een volslagen misvatting. Gamelin zou 

dat Winkelman zeer euvel duiden. Het enige wat men kan opwerpen is, dat Winkelman wellicht niet op de 

hoogte was van de informele contacten met Brussel. De Geer wou ze niet hebben. Reijnders wist dat. 

Daarom heeft hij wellicht Winkelman niet ingelicht. Reijnders wás al in diskrediet. Dat wilde hij niet nog 

erger maken. Winkelman zou er wel echter komen. Hem zouden ze niet wegsturen, zei Reijnders afsluitend, 
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na een laatste verbitterde handdruk bij het afscheid aan Lange Voorhout 7. Winkelman, zei Reijnders, kon 

eigenlijk doen wat hij wou. Een tweede OLZ-wisseling zou dit kabinet niet overleven. 

Dijxhoorn had geen concrete klachten kunnen formuleren, in dier voege, dat Reijnders zijn 

regeringsinstructie, die hij bij zijn aantreden had gekregen, overtreden of geschonden had. Tussen Dijxhoorn 

en Reijnders boterde het psychologisch nu eenmaal niet, beiden konden dat niet goed verwoorden. 

Dijxhoorn kreeg maar geen grip op de generaal, die hij als een ongericht projectiel was gaan beschouwen. 

Reijnders paste niet in Dijxhoorns plaatje. Reijnders kon zich niet openstellen voor die pedante overste – die 

rang had Dijxhoorn immmers vóór zijn ministerschap bekleed – die Reijnders vroeger eigenlijk ook al echt 

nooit had kunnen luchten of zien. Dijxhoorn was een professor in de hogere krijgskunde, een 

bureaustrateeg, en geen troepencommandant zoals hij, Reijnders, was geweest. Maar als zou blijken, dat 

Reijnders in het geniep militair vooroverleg had toegestaan tussen Den Haag,  Brussel en Parijs, dan had 

Reijnders wel degelijk zijn officiële regeringsinstructie geschonden. En dan had De Geer zelfs kunnen 

besluiten tot Reijnders’ oneervol ontslag. 

 Ook Wilhelmina koesterde in deze periode nog heilig ontzag voor het neutraliteitsbeginsel.  Reijnders heeft 

daarom vermoedelijk  Winkelman niet ingelicht over de bestaande contacten. Winkelman had destijds, in 

1933, toen de post van chef van de generale staf van de landmacht vacant was, ontslag moeten nemen om 

plaats te maken voor Reijnders, dus Reijnders verwachtte weinig begrip bij Winkelman. Reijnders vond 

Winkelman veel te rechtlijnig, eigenlijk een dorre bureaucraat. Winkelman veranderde echter inhoudelijk 

ook weer niet veel aan Reijnders’  strategie. Hij verzwakte wel, en vrij doortastend, de Peel-Raamstelling en 

besloot in Noord-Brabant helemaal geen front te leggen tegenover de aandringende Duitsers, wier komst hij 

overigens door zuidoost Brabant als vanzelfsprekend aannam. Hij meende dat Nederland te weinig 

personele en materiële weermiddelen had om de doortocht te beletten. Hij beval generaal van Nijnatten, de 

commandant van het derde legerkorps, dan ook om onmiddellijk bij Duitse aannadering, in colonnes via de 

Langstraat, een middeleeuwse slapersdijk in een moeraslandschap van oost naar west tussen Maas en de 

noordelijke punt van de Brabantse Centrale Slenk, terug te trekken over de Moerdijkbruggen, naar de 

Vesting Holland. De troepen zouden dag-en-nacht over de dijk met een bollend bekeid  macadam-wegdek 

dat ook zware transporten kon dragen, moeten doormarcheren via het interlokale secundaire wegennet 

tussen Vlijmen, De Haarsteeg, Baardweg, Hedikhuizen, Herpt, Luttel-Herpt,  Heusden, Nieuwkuijk, Elshout, 

Drunen, Waalwijk, Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer, Sprang-Capelle, Waspik, ’s-Gravenmoer, Dongen, 

Raamsdonk en Raamsdonkveer. Winkelman had met de majoor Wilson deze kronkelachtige  route, die de 

middeleeuwse dijkparken volgde,  nagereden in de stafauto. Het was te doen, al zou het uithoudings- en 

loopvermogen van de miliciens ten uiterste beproefd moeten worden. De dorpen zouden verbandposten 

hebben, waar de soldaten voor hun gemartelde voeten soelaas zouden kunnen krijgen. Via de op de 

telefoonpalen bevestigde draden van de PTT zouden de commandanten steeds via de veldtelefoons, die ze 

op het publieke net konden aansluiten, kennis kunnen geven van voortgang, verliezen en schermutselingen. 

De secundaire dijkweg langs deze dorpen was voor het grootste deel overhuifd door boomkruinen, ook bij 

de eerste ontbottingen in het voorjaar van het prille lover. Daaronder, zo vertrouwde Winkelman, zouden de 

manschappen zich kunnen verschuilen tegen luchtaanvallen. Winkelman had niet veel benul van de aard en 

de omvang waarin deze konden plaatsvinden. In de dorpen zouden kort tevoren provisorische  legeringen 

worden aangelegd, verder zou daar de inwendige mens via voorraden kunnen worden versterkt. De 

troepencommandanten zouden de bataillions voortdurend in beweging moeten houden. Nergens zou bivak 

mogen worden gelegd. Winkelman gaf de route pas op het allerlaatst prijs aan de ondercommandanten van 

Van Nijnatten.  Winkelman vreesde spionage. Hij was onder de indruk van de verhalen over vijfde 

colonnisten in de streek. Hij hield de details over de terugtrekking beperkt tot een kleine groep. Parijs kwam 

ze  niet te weten. Winkelman achtte weer, geheel in lijn met De Geers inzichten, dergelijke 

informatieverschaffing onneutraal. Gamelin stuurde niettemin, uitgaande van Reijnders’ eerdere en 
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gedetailleerdere opgaves, op de eerste oorlogsdag een forse strijdkracht naar Breda, om daar oostwaarts 

contact te zoeken met het duchtige loopgravensysteem dat er inmiddels ongetwijfeld zou zijn. Schmidt, de 

commandant van de Peeldivisie, bleef onvindbaar en de Fransen bleven zoeken. Daaruit concludeerde 

Gamelin dat de Hollanders, egoïstisch als immer, zich veilig hadden verschanst in hun nationale redoute 

zonder éérst Parijs in te lichten. De Belgen spraken dit niet tegen. Van Overstraeten had steeds gezegd dat 

de Nederlanders volkomen egoïstisch hun strategie in oorlogstijd zouden wijzigen. Diepenrijkckx wist beter, 

maar die zou dat nooit erkennen, want dan had hij meteen grote moeilijkheden gekregen met Van 

Overstraeten en Leopold die alle, maar dan ook alle samensprekingen tussen de militairen hadden 

verboden, ook over de uitlening van de cabaretgroepen van de beruchte militaire  dienst Onspanning & 

Ontwikkeling in de rauwe Nederlandse armee, waarin Lou Bandy zo koddig over “Blonden Mientje en haar 

hart van prikkeldraad” kon zingen in het dorpse gemeenschapshuis te Gemert. 

3.2.26 De Duitse planningen op A-zeit. 

Het Maasmechelen-incident had Hitler er toe doen besluiten voortaan geen legeronderdeel nog een 

totaaloverzicht te laten geven van het aanvalsplan. Ieder operationeel onderdeel kreeg afzonderlijke 

instructies mee, toepasselijk binnen de operatie die het onderdeel moest uitvoeren. Ook de coördinerend 

bevelhebber binnen een aanvalssector werd het totaaloverzicht onthouden. Von Küchler, die de sector 

binnen de Lage Landen zou moeten beheersen, had geen inzicht in wat de Luftwaffe daar zou moeten gaan 

doen. Hij kon bij de coördinator in de lucht voor zijn sector, Kesselring, luchtondersteuningsaanvragen 

indienen, maar wat de Luftwaffe verder zelfstandig zou ondernemen los van de grondoperaties, dat bleef 

ook voor Von Küchler verborgen. Dat leidde tot een gefragmentariseerde opperste bevelvoering met 

verschillende lagen van discommunicaties tussen de operationele krijgsmachtonderdelen als onvermijdelijk 

gevolg. Het terreurbombardement op Rotterdam zou er mede het gevolg van zijn.  

In het totaalplan, dat bij het Oberkommando der Wehrmacht uiteraard bekend was – het zou de algemene 

regie moeten voeren -- zou de Luftwaffe Nederland eerst vanuit de lucht overvallen via 

luchtlandingsoperaties bij de zuidelijke bruggenhoofden van de Moerdijkoverspanningen en rondom Den 

Haag. Het eerste om de nakomende pantsertroepen via die bruggen de toegang zuidelijk tot de Vesting 

Holland te verzekeren. Het tweede om het regeringscentrum te verlammen. Nadat de parachutisten de 

luchtbases Ockenburg en Ypenburgh geconsolideerd zouden hebben konden infanteristen afgezet worden 

ter verzekering van de wegen tussen Rotterdam en Den Haag en naar het centrum van die stad.  Koningin, 

Minister-President en Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht moesten gevangengenomen worden. Over 

De Geer was via de Abwehr, de geheime dienst van het leger, heel wat bekend aan karaktertrekken. 

Besluiteloos, geen buitenlandse ervaring, inert om beginselbeslissingen te nemen, opportunistisch en niet 

frustratietolerant. Het was in Den Haag niet moeilijk geweest er achter te komen. Had men De Geer, dan had 

men de hoogste nationale autoriteit, waaraan de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht ondergeschikt 

was. Een dreigement met een terreurbombardement zou De Geer een integrale regeringscapitulatie doen 

aanvragen. Dan zou men daarin ook de overdracht van alle koloniën kunnen bedingen en de inbeslagneming 

van alle marinevaartuigen, waar ook ter wereld. De koningin zou misschien tegenstribbelen, maar die had 

niets te vertellen en bovendien, dat was een vrouw.  

Von Küchler zou de hoofdmassa door zuidoostelijk Noord-Brabant jagen, door het “gat” tussen Peel-

Raamstelling en Belgisch Veldleger onder Budel op het Albertkanaal aan. Pantserdivisies zouden vooropgaan 

om de wegen te verzekeren, de infanterie zou nadringend consolideren. Een pantserafdeling zou via de 

Langstraat de Moerdijkhoofden veroveren, het eiland van Dordrecht bezetten en vervolgens door Rotterdam 

stormen naar Den Haag. De Maasbruggen zouden dan in handen zijn van Duitse paratroepers en de speciale 

technische eenheden, die ter plaatse aangevlogen zouden zijn met watervliegtuigjes, die de bruggenhoofden 

naar het Noordereiland en van dat eiland naar het noordelijk stadscentrum zouden verzekeren. Er waren 

zevenduizend militairen in Rotterdam in garnizoen. Het merendeel was ongeoefend en slecht bewapend. De 
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garnizoens- en kantonnementscommandant was genist en meer een administrator van de depots dan een 

geoefend troepencommandant. Het gold hier ene kolonel Pieter Wilhelmus Scharroo, zonder 

gevechtservaring. Scharroo was een expert in betonbouw. Scharroo gold als uiterst conservatief en 

autoritair, weinig flexibel en wars van improvisaties.  Scharroo ging ervan uit dat Rotterdam geen 

gevechtsterrein kon zijn: het lag te ver van de Grebbelinie, veilig midden in de Vesting Holland. Rotterdam 

was verder ontbloot van luchtdoelgeschut ten behoeve van Den Haag. Wellicht zouden de mariniers, die 

gekazerneerd waren aan het Oostplein, tijdelijk geduchte weerstand bieden, maar ook daarvan waren de 

meesten rekruten of nog niet voldoende geoefende vrijwilligers. De doorstoot naar en door Rotterdam zou 

een makkie zijn.  

De Peel-Raamstelling was ontdaan van effectieve weermiddelen, er dwars doorheen liep het “Duitse lijntje” 

naar Boxtel, aangelegd nog in de tijd dat België had geëist, in 1839,  dat het via deze lijn opening kreeg tot 

het Ruhrgebied. De lijn was slecht bewaakt. Een pantsertrein, op volle vaart via Mill aandenderend, zou 

dwars door de stelling kunnen breken. De trein zou een bataillion kunnen lossen, dat, uitzwermend, 

grondige paniek zou veroorzaken in de rug van de Peel-Raamdivisie die dan net westwaarts van de Zuid-

Willemsvaart zou zijn teruggetrokken. Aldus de Abwehr. Ze had haar huiswerk goed gedaan. Ze had de brug 

bij Malden opgegeven als makkelijk veroverbaar, mits men personen zou inzetten, vermomd als 

Nederlandse Marechaussees. Die Marechaussee had daar een grensbewakingstaak, dus de Nederlandse 

militairen zouden makkelijk misleid kunnen worden. Geen detail was door de Abwehr verwaarloosd. 

De planning kon grosso modo uitgevoerd worden. De weerstand te Rotterdam was echter groter dan 

verwacht. De luchtlandingsoperaties rondom Den Haag slaagden ook niet. De gijzeling van staatshoofd, 

regeringsleider en opperbevelhebber ging niet door. 

3.2.27 Het optreden van de Abwehr in Nederland 

Vanaf november 1937 was de Abwehr actief in Nederland. Men herinnert zich, dat Hitler in die maand de 

opperbevelhebbers van de krijgsmachtdelen bijeengeroepen had om hen zijn militaire agressieplannen 

uiteen te zetten. Het hoofd van deze geheime legerdienst, Canaris, had veel belangstelling voor de Lage 

Landen, omdat hij inzag dat een nieuwe oorlog deze gebieden noodzakelijkerwijze mede zou moeten 

omvatten. Waar het maar enigszins kon, trachtte hij zijn medewerkers te plaatsen op de gezantschappen te 

Den Haag, Brussel en Luxemburg om de gegevens te verzamelen die relevant konden zijn voor de in te 

zetten strategie. Deze gezantschappen schakelden Rijksduitsers in die ingezetenen waren van de 

desbetreffende landen en deze bedienden zich weer van bevriende relaties die de nationaliteit bezaten van 

deze staten. In Nederland kwamen daarvoor bij uitstek de leden van de daar actieve protofascistische 

partijtjes in aanmerking. Van hen werd ronduit actieve spionage verwacht. De in Nederland geposteerde 

militaire attaché Otzen was middelpunt van zulk een netwerk.  

Otzen trok er ook zelf op uit. Hij fotografeerde de bruggenhoofden van de Moerdijkoverspanningen 

meermalen, de situaties rondom de hoofden van de Maasbruggen in Rotterdam en was actief in het 

voorveld van de Grebbelinie. De Nederlandse Generale Staf had een veiligheidsdienst, GSIII, en de 

onderafdeling IIIb daarvan, die zich met contraspionage  bezig hield rapporteerde meerdere keren over de 

door Otzen ontwikkelde activiteiten. Otzen werd ook wel betrapt. Maar gearresteerd werd hij niet. En aan 

zijn zendstaat werd ook niet verzocht om de diplomaat, die overduidelijk misbruik maakte van zijn 

immuniteitsstatus terug te roepen. Nadat Nederland in 1937 was teruggekeerd tot de neutraliteitsstatus van 

augustus 1914, was het zeer beducht geraakt voor alles, wat zou kunnen doen denken aan vijandigheid 

jegens de oosterburen. Ook al wist Den Haag dat Duitse militairen als toerist de Veluwe bezochten om alvast 

enig zicht te krijgen op de vermoedelijke linies en stellingen die het Nederlandse Veldleger daar zou leggen – 

waarbij de uitkijktoren van Ouwehands Dierenpark uitstekende diensten bewees – het ondernam niets 

tegen deze acties. Hetzelfde gold voor de plaatsopnemingen door dergelijke toeristen ten aanzien van de 
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weermiddelen van de Vesting Holland. Het had juridisch wel gekund – het Nederlandse wetboek van 

strafrecht kent echt wel strafbaarstellingen van dergelijke spionage in vredestijd – doch zowel het vierde 

kabinet Colijn en het tweede kabinet-De Geer, het oorlogskabinet dus, belastten de ministers van Justitie 

met de taak om de procureurs-generaal nauwkeurige aanwijzingen te geven dat in dit opzicht permissief 

moest worden opgetreden. Aanwijzingen. Liefst mondeling met de betrokken ambtsdrager te bespreken, 

want ook circulaires zouden opzien kunnen baren en kunnen gewagen van een inzicht in de intenties van de 

toekomstige agressor, dat van een vijandelijke gezindheid van de Nederlandse overheid zou kunnen 

getuigen. 

 Na 1938 was de Abwehr hevig in Nederland geïnteresseerd. Het Duitse apparaat  begon toen pas echt  een 

netwerk van tipgevers in Nederland op te zetten, omdat toen pas goed duidelijk werd dat ook Nederlands 

grondgebied zou kunnen worden geschonden. Heel duidelijk zicht hadden Canaris en de zijnen niet over de 

politieke stemming in Nederland. De strijdvaardigheid was minimaal, maar dat was al uitgezocht door de 

Wehrmacht via de afdeling “Buitenlandse legers west”. Canaris popelde om Hitler te bewijzen dat zijn dienst 

bij de westelijke oorlogvoering toegevoegde waarde had. Daarom was hij haastig op zoek naar betrouwbare 

Nederlandse handlangers, wier politieke gezindheid hij irrelevant vond. Het hoefden beslist geen personen 

zijn die uit een ideologische overtuiging handelden --- trouwens, bij de NSB waren er daarvan maar weinig. 

Daarom trachtte hij opportunisten te vinden die wel uit winstbejag de Duitse opmars wilden faciliteren. Hij 

ging daarbij lukraak te werk en liet personen van zijn dienst bij een Amsterdamse uitdragerij Nederlandse 

uniformen kopen, die bij de voorbereiding van de doortocht door zuidoostelijk Brabant van nut zouden 

kunnen. De tussenpersoon van het Abwehrbüro München ging uiterst knullig te werk. Hij kocht zoveel 

afgedragen uniformen van Marechaussee en Militaire Politie dat zelfs de uitdrager argwaan kreeg en de 

politie waarschuwde. De Duitse tussenpersoon werd bij zijn smokkelarij betrapt en zijn identiteit kon 

naadloos tot de Abwehr worden herleid. Het incident wekte veel gerucht in de westerse pers. Niet alleen die 

van Nederland. Kennelijk waren de Duitsers van plan zich te hullen in de uniformen van de vijand. De in 

augustus 1939 gemobiliseerde westerse troepen kregen dan ook consigne extra alert te zijn op personen, in 

dergelijke uniformen gehuld. 

 Daardoor ontstond, zeker in Nederland, de mythe van een wijdvertakte vijfde colonne die de Duitsers op 

deze wijze kennelijk van dienst zou zijn --- alleen was het de Nederlandse Generale Staf die het verwarrende 

verhaal nog groter maakte door ook te gewagen van priesterkleding, nonnen- en domineesdracht die aan 

Duitse verkenningseenheden  ter beschikking zouden zijn gesteld. De paniek binnen het Nederlandse leger 

was nadien, ter gelegenheid van de feitelijke inval, vrijwel niet te stuiten. De uniformen werden wel 

gebruikt, maar weer met aanvullingen die de Abwehr noodzakelijk had geoordeeld om het uniform te 

completeren. Die waren zodanig uitgevoerd dat zij onmiddellijk de aandacht gaande maakten van de 

Nederlandse grensbewakingsautoriteiten op 10 mei 1940. De commando’s bij de overvalactie op de 

spoorbrug bij Gennep droegen deze valse uniformen en verschaften daarmede de zevende pantserdivisie de 

toegang tot Nederland, nadat de Duitse pantsertrein het bataillion had kunnen afzetten in de rug van de 

Peeldivisie. Insgelijks trachtten dergelijke commando’s de Waalbrug bij Nijmegen te overmeesteren en de 

Maasovergang in Maastricht, maar ook hier vielen de vermommingen te veel op. En mede daardoor mislukte 

de toeleg.  

Steeds was de regering in Den Haag op de hoogte van de voorbereidingshandelingen van de Abwehr. Steeds 

liet zij het toe. Wel werd soms protest uitgebracht bij de militaire attaché, de generaal Wenninger – Otzen 

was inmiddels vervangen – maar niet officieel en persisteren deed men nimmer. Ook niet, als de Duitsers het 

wel heel bont maakten. Met het neutraliteitsbeginsel zoals verwoord in Het Landonzijdigheidsverdrag had 

dat echter niets te maken. Dat vereiste beslist niet, dat men vijandelijke spionage op eigen grondgebied niet 

bestreed. Wat het wél vereiste is De Geer in ieder geval nooit helemaal duidelijk geworden. Hoewel Hitler 

weinig waardering had voor de klungelige wijze waarop de Abwehr zich in de Lage Landen van zijn taak had 
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gekweten kreeg Canaris wel toestemming om het operationele onderdeel dat er mee belast was, het 

Brandenburger Lehrbatallion i.b.d. 800, te hernoemen tot Lehr-Regiment Brandenburg i.b.b. 800. En er 

vielen veel Eiseren Kreuze. 

3.2.28 De interventies van majoor Sas 

De Nederlandse regering kon gelden als de best geïnformeerde van alle westelijke mogendheden. Zij had in 

Berlijn een militair attaché zitten, de majoor Gijsbertus Sas. Deze was in 1930 bevriend geraakt met zekere 

Hanns Oster, tewerkgesteld bij de Duitse militaire contraspionagedienst, dus nog ten tijde van de Weimarer 

Republik. Sas was toen als kapitein bij de Generale Staf aldaar, belast met de leiding van het bureau militaire 

vraagstukken van de tweede afdeling. Oster zocht naar steun voor Duitsland, dat op dat moment leed onder 

staatkundige en economische instabiliteit, mede ten gevolge van de voortdurende recessie. Oster meende 

dat ook in Nederland veel gevoel bestond voor de opvatting dat Duitsland bij het Vredesverdrag van 

Versailles eigenlijk bedrogen was door de westelijke geallieerden. En ook dat het bij dat verdrag, volkomen 

onverdiend en juridisch onterecht, afstand had moeten doen van de economische hulpbronnen die 

Duitsland had gehad in dat deel van Rusland dat het verworven had bij het Verdrag van Brest-Litowsk in 

1917. Daarin vergiste Oster zich niet. Zeker bij de Nederlandse generale staf was die opvatting algemeen 

aanvaard. Maar die kwestie kon Nederland zelf niet rechtstreeks aankaarten in de Volkenbond – daar ging 

het Oster mede om – ook al was Nederland op dat moment in de Bond hoog in aanzien. En al had Nederland 

dat wel gekund, dan zou dat toch via de Afdeling Volkenbond bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

moeten worden aangekaart en juist niet via de generale staf, die niet mocht politiseren, anders dan de 

Duitse Reichswehr  die niet anders placht te doen. Maar ook Sas was fervent gekant tegen de Bolsjewisten 

en dat gaf een band. Die werd aangehaald toen Sas van 1936 tot 1937 militair attaché werd te Berlijn voor 

tien dagen per maand, binnen het kader van zijn Haagse stafpositie. In 1937 werd Sas de rechterhand van de 

chef van de generale staf Reijnders. Hij werd hoofd van de afdeling operatiën. Hij kende dus de zienswijze 

van Reijnders, neergelegd in diens meermalen besproken overzichtsrapport van 1935, dat Duitsland in de 

volgende oorlog Nederland niet ongemoeid zou laten. 

Nadat de B.O.U.V. Buisluit Buitengewone Oproeping Uitwendige Veiligheid) diverse malen in werking had 

moeten treden, en Duitslands agressie zich leek te verschuiven van midden Europa naar het westen, werd 

Sas weer als militair attaché naar Berlijn gezonden in maart 1939, nadat Duitsland zich op Tsjecho-slowakije 

had gestort. Sas verhuisde met zijn vrouw en vernam van zijn Duitse vriend nu veel details van wat zich op 

de Rijkskanselarij scheen af te spelen: Oster was inmiddels opgeklommen tot Kolonel bij de Abwehr. Deze 

dienst had uiteraard deel aan de totaalplanningen van het OKW, het Oberkommando der Wehrmacht. De 

chef van Oster, vice-admiraal Canaris, moest immers deze planningen faciliteren via contraspionage. Oster 

en Canaris stonden op goede voet, omdat beide bezwaren hadden tegen de nazi-ideologie en Hitlers koers. 

Echt bevriend waren ze niet. 

 Sas kon precies aankondigen in augustus 1939 wat Hitler met Polen van plan was. Hij kon niet de exacte 

datum opgeven van de aanval. Hij noemde 25 augustus, maar het werd 1 september. Verder klopte Sas’ 

relaas volkomen. Niettemin vond overste Van de Plassche, hoofd militaire inlichtingendienst, GSIII (Derde 

Afdeling Generale Staf), Sas een paniekzaaier. Wellicht omdat Sas het toch voor elkaar kreeg dat het kabinet 

tot de totale mobilisatie besloot, iets, wat Van de Plassche ontijdig had geraden. Een rol speelde daarbij, dat 

De Geer op dat moment onbereikbaar was, hij scheen op vakantie in het Schwarszwald. De Geer zat op dat 

moment in het Arnhemse hotel Beekbergen, omdat zijn huis aan de Mauritslaan werd geschilderd, 

vanbinnen, en het zo stonk. De Geer was er zeker van, dat de Duitsers niet westelijk zouden aanvallen. Dat 

dacht Van de Plassche óók en die had steeds het oor van De Geer gehad: mensen horen nu eenmaal het 

liefste wat hen uitkomt.  
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Sedertdien trachtte Van de Plassche Sas in diskrediet te brengen. Sas was sociaal onhandig, erg rechtstreeks 

en zeer emotioneel. Hij wist een onwelgevallige boodschap niet prettig in te leiden: hij was, in 

managerstermen, niet outreaching. Hij verkorf het deswege, na inblazingen van Van de Plassche, bij 

Reijnders. Reijnders was nog steeds geïmponeerd door het Franse leger, dat hij het sterkste achtte van de 

hele wereld. De Duitsers konden onmogelijk zo stom zijn om na de Poolse veldtocht iets in het westen te 

ondernemen, óók omdat van de Plassche wist te melden dat een deel van de Duitse pantserdivisies defecten 

had vertoond bij de inval en dat verder de discipline van de infanterie niet best was geweest. Dat was juist. 

3.2.29 De overvalling van Denemarken in april 1940.  

Op 9 april 1940 valt Duitsland zonder oorlogsverklaring Denenmarken en Noorwegen binnen. De troepen 

hebben van het Oberkommando der Wehrmacht (OKW)  uitvoerige en gedetailleerde instructie gekregen 

alles te vermijden dat zou kunnen duiden op geregelde gevechtshandelingen, begaan in opdracht van de 

Duitse regering.  Hitler ziet de Scandinavische landen als staten die eigenlijk van huis uit Indo-Germaans zijn, 

overigens, nét als de Nederlanders. Zij hebben doorgaans inwoners en ingezetenen die puur Arisch bloed in 

de aderen hebben en horen tot het Teutoonse rassenmassief. Himmler, altijd al geobsedeerd door de 

theorie dat Blut und Boden te samen in een osmotisch-biotische wisselwerking de zuiverheid van een 

rassenmassief garanderen, heeft Hitler in de avondlijke tergende conversaties op diens Berghof daarmee 

vaak lastig gevallen. Er was een Indo-Germaans volk in Centraal Azië, dat door de mongolen en hunnen is 

weggedreven naar het Westland, het Avondland.  

Dat enorme massief, zo zien Hitler en Himmler en hun hovelingen het,  heeft moeten wijken voor de 

overweldigende overmacht, die er toen was aan die vijandelijk Aziatisch-Slavische zijde. Dat waren de grote 

volksverhuizingen. Dat Indo-Germaanse massief heeft een goed heenkomen gezocht naar de woeste 

streken, die onontginbaar leken. Die ontoegankelijkheid en onbewerkbaarheid waren twee garanties voor 

een rassen-identiek volksbestaan dat zich in isolatie prefect kon doorontwikkelen. De Scandinavische Landen 

en de Lage Landen. Dat waren rauwe streken, vol watergangen, weteringen, beken en gletscherrivieren, 

mist, nevel en ijs. Daar konden de Slaven niet wonen. Daar wilden de Slaven niet wonen. Daar hebben de 

oergermanen zich door nooddruft bewogen metterwoon gevestigd.  In afwachting van hervestiging in de 

hen oorspronkelijk toekomende streken in Centraal Azië.  Zij hebben zich toegelegd op technieken om hun 

eerlang onherbergzame streken door doordachte technieken bewoonbaar te maken en te incultureren. Het 

wonderlijk recentelijk opgedoken in oorspronkelijk Indo-Germaanse runeschrift opgetekende Oera Linda-

Boek van de West-Friezen in Holland toont overweldigend nauwkeurig hoe goed ze dat deden. De Vlamingen 

en Hollanders hebben dat nog het beste gedaan door hun vernuftige polder- en droogmakingstechnieken in 

de negende eeuw. Nu wachten zij op hun mythische leider, die hen zal terugvoeren naar hun At-land, hun 

oorspronkelijke woongebieden sedert de grote zondvloed. Want de Germanen zijn de eerste homines post-

deluvialis.  De nazondvloedse mensen,  die de vaardigheid van de arithmethiek en de planimetrie volledig 

geperfectioneerd hebben. Zij verbeiden nu de incarnate komst van hun messias die in dat Oera Linda-boek al 

is voorzegd. Dat is de Führer. Door een wonderbaarlijke beschikking van de voorzienigheid is dat de 

Oostenrijker Hitler. Deze verwachting zit de Scandinaviërs in de genen. Zij zullen dus met hun Germaanse 

broeders geen oorlog willen.  

Wanneer de Duitsers maar duidelijk maken dat zij de missie van het Germaanse massief komen voltooien, 

zullen de Scandinaviërs de roepstem van het met het bloed ingestorte oer-weten, de synderesis, volgen. Zij 

zullen zich scharen onder de Swastika. Men moet hen de tijd geven, om dat besef te doen indalen. Daarom: 

vooral geen bloedbaden, geïnitieerd door de Duitsers. Aldus Himmler. Wat Hitler daar echt innerlijk van 

gevonden heeft, zal altijd wel verborgen blijven. Maar het was een mythische legitimatie voor een 

territoriale hegemoniale expansie die hij oostwaarts beoogde. En Hitler kon alles gebruiken, om dat te 

schragen. Himmler had als mislukte kippenboer zich met Darwinistische hereditaire 

veredelingsmethodologieën beziggehouden op basis van de kruisingstheorieën van de Augustijn Mendel.  
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Daar begreep Hitler niet zoveel van. Maar het klonk wetenschappelijk hoogdravend en was ook verdedigd 

door de grote  biologische bioticus Von Virchow van de Von Humboldt-universiteit te Berlijn.  Von Virchow 

gold in het Wilhelmisches Deutschland  als een groot biologisch evolutionist die wel degelijk de mensheid in 

rassensoorten classificeerde. Hij had daarvoor omvangrijk empirisch bewijsmateriaal bijeengebracht, onder 

meer via de frenologie, de vergelijkende studie van het menselijk skelet.De refertes aan zo’n professor 

Pryllewitszkowski met nog een Doctorandus Pieps op de koop toe in de vorm van Himmler was nooit weg. 

Kwaad kon het niet. Je kon er, vooral omdat het ingewikkeld was, alle kanten mee op. En in dit geval dus 

naar de Noordse landen, de boreale volken. Dus waarom niet. Kwaad kon dat nooit.  Het klopte niet 

helemaal. De Noren hebben meteen op de Duitsers zonder aarzelen het vuur geopend. Ze geloofden dus 

niet zo erg in wat Himmler uit Von Virchows visies meende te mogen concluderen. Maar de Denen schoten 

niet echt terug. 

De Deense regering aanvaardde inderdaad de staat van oorlog niet. Het Deense leger loste symbolische 

schoten. De Duitse troepen konden zich toegang verschaffen. Gunstige uitvalsposities via de Sont. 

Noordwaarts. Eerst Noorwegen. Later zou Zweden eraan geloven. Met de Finnen had Hitler al een militaire 

alliantie. Kon dit een les zijn voor Nederland?  Is door de Nederlandse regering overwogen een gelijkaardige 

positie te kiezen als Denemarken? Als deze positie verenigbaar was met het Deense neutraliteitsstatuut, 

waarom zou dat voor Nederland niet kunnen gelden? De Geer heeft nooit ingezien, dat wat aan 

Denemarken door Hitler werd voltrokken naadloos zou kunnen worden herhaald aan Nederland. Beide 

landen waren strategisch belangrijk gepositioneerd, beide dichtbevolkt, beide hoogontwikkeld en 

economisch welvarend. Hitler kon Denemarken ongehinderd naasten, zonder zich van het protocollair 

protest van Kopenhagen veel aan te trekken. Zijn troepen konden daarom moeiteloos vanuit Denemarken 

over de Sont vervaren worden. Zoiets moest dus in Nederland ook mogelijk zijn. Binnenvallen, symbolisch 

protest, dan alle vijandelijke bedoelingen ontkennen, garanties geven voor de integriteit van het 

staatsapparaat en vervolgens de enorme zwaai inzetten door het zuidoosten van Nederland op de Belgen 

achter hun Albertkanaal. De aanzegging van massale militaire doorgang door zuidoost Brabant aan De Geer 

was een formaliteit.  Die zou wat stijfelsachtig mummelen dat het geen werk was. En dan zich met krant, 

sloffen en schemerlamp verschansen in de Stelling van Amsterdam. Rijstvoorraden genoeg.  

Het Albertkanaal en de concentratie achter dat kanaal voor het Belgische Veldleger waren peulenschillen. De 

Peel-Raamstelling kon een hinderlijk obstakel zijn. Maar volgens de laatste berichten werd aan versterking 

van die stelling niet veel gedaan. Overleg door Nederlandse militairen met Gamelin, de geallieerde 

generalissimo in hope zou goed uit kunnen komen. Mocht Den Haag lastig worden, dan kon het onneutrale 

voorbereidingshandelingen verweten worden die de inval rechtvaardigden. De houding van Leopold III liet 

veel ruimte voor interpretaties achteraf. Leopold gold niet echt als anti-Duits. De aanbieding van “goede 

diensten” door Wilhelmina was bijgevallen door Leopold, zij het achteraf en wat schoorvoetend, daar kon 

best wat van gemaakt worden. Het Venlo-incident, waarbij overduidelijk Nederlandse militairen samen 

zwoeren met de Britse geheime dienst tegen Hitler had alles in zich om flink opgeblazen te worden. De 

opstelling van het Nederlandse veldleger gaf geen reden tot zorgen. De staat van de Oude en Nieuwe 

Hollandsche Waterlinie eveneens. De inundaties waren aanmerkelijk, maar Hitler dacht massaal 

luchtlandingstroepen in te zetten, al sedert 1938.  De resterende linies en stellingen waren een lachertje. De 

accessen waren eenvoudig bij overvalling toegankelijk te maken. De Nederlandse luchtmacht stelde nu 

werkelijk helemaal niets voor. De ingewikkelde commandostructuur van het apparaat van de Nederlandse 

opperbevelhebber stond garant voor interne chaos. De verklaring-Von Ribbentrop in mei-1940 en de 

geweldsaanzegging door de Duitse ambassadeur, Graf Zech von Burkersroda lagen bij het Oberkommando 

der Wehrmacht al in de bureaula.  



 145 Neutraal Nederland-2.docx 

3.2.30 De steeds gewijzigde OKW-plannen tegen Nederland 

Voor Reijnders was axiomatisch bepaald dat Duitsland niet het initiatief zou nemen voor een inval in 

Nederland. Reijnders bekeek de toekomst, zoals de meeste Nederlanders, via het verleden. De Duitsers 

hadden in 1914 Nederland veel te hard nodig gehad als Luftrohr voor hun grondstoffen- en 

levensmiddelenvoorziening en dat was nu óók zo. Groot-Brittannië beheerste nog altijd de wereldzeeën. Het 

blokkeerde Duitsland, nog wel niet effectief, maar dat effect zou komen. Het gemobiliseerde Nederlandse 

landleger was onderkomen, zeker, maar het zou de Duitsers toch geducht binden in het geval dat zij 

Nederland zouden binnenvallen. De Duitsers zouden maar moeizaam vorderen. Bij de grote inundaties 

zouden ze halt moeten houden en zware artillerie moeten inzetten.  Londen zou de Nederlanders te hulp 

komen. Het zou boven Holland luchtsteun geven en bombarderingen uitvoeren op de voor de Hollandse 

Waterline samendringende Duitsers.  Daardoor zouden zij hun opmars naar Parijs weer moeten schorsen, 

zoals in 1914, maar nu omdat de Engelsen massaal  zouden landen in de Vesting Holland, om de benarde 

Nederlanders met expeditionaire troepen te hulp te komen. Dat was het credo van Reijnders.  Het was nogal 

klassiek gedacht van Reijnders, die daarbij volkomen had geabstraheerd van de gedachte dat het OKW dit 

alles precies zou kunnen zien aankomen, en daarom een totaal andere strategie zou blijken te ontwikkelen.  

Reijnders bleef er halstarrig bij, ook al kwamen er steeds meer contrasterende berichten in op het Lange 

Voorhout 7,  dat de Duitsers weer het Von Schlieffenplan uit de kast zouden rukken en weer de grote zwaai 

door de Lage Landen zouden inzetten, zuidwestwaarts, de Noordzeekust en Het Kanaal rechts volgend tot 

aan Parijs. Reijnders zag ook het Franse leger nog steeds aan voor de geduchte landmacht die het in de grote 

oorlog geweest was, bereid tot iedere opoffering voor het vaderland. Dat leger kon niet verslagen worden. 

Dat mócht niet waar zijn. Dat was een axioma. Een herhaling van zetten. En dat idee  tastte Sas steeds weer 

aan, almaar weer nieuwigheden opbrengend waarbij Reijnders zich elke keer niets kon voorstellen. Die 

gedachte, waarbij Nederlands Limburg wel, maar Noord-Brabant niet doortrokken zou worden moest 

weliswaar met tegenzin losgelaten worden nadat dat Duits militair vliegtuigje een noodlanding maakte op 10 

januari 1940 bij het Belgische dorpje Mechelen-aan-de-Maas. Inderdaad: een van de inzittenden had het 

Duitse aanvalsplan bij zich. Daaruit bleek dat Noord-Brabant ook door een pantsermacht doortrokken zou 

worden. Als onderdeel van de hoofdaanval. Massaal, zeker, maar niet onweerstaanbaar, mits maar tijdig nog 

wat tactische wijzigingen werden ingebouwd.  Dan nòg was de Peel-Raamstelling inderdaad niet voldoende 

sterk. Reijnders zei toe, dat daaraan alsnog wat gedaan zou worden. Hij stelde zijn concentratieplan wat bij. 

Zodat de vertraging bij de Stelling toch zeker weken lang kon worden uitgesmeerd, opdat het Franse leger de 

strijd zou kunnen voortzetten. Het zou de Duitsers uitputten en inmiddels gooide de Royal Air Force het 

Ruhrgebied wel plat. Iets anders kon Reijnders niet verzinnen. Hij liet zich door de Duitsers volledig in de 

kaart kijken. 

Op het moment dat de verhouding Sas-Reijnders naar de knoppen ging, was ook dit axioma 

proefondervindelijk op juistheid te toetsen geweest. Nederland zou niet worden gevraagd een Duits leger 

doorgang te verlenen, al was wel gesondeerd of het daartoe wellicht bereid zou zijn. Pas in november 1939 

ging Hitler overwegen of Nederland niet toch maar frontaal over een breed gebied aangevallen moest 

worden. Kolonel Oster bij de Abwehr, en daardoor uitmuntend op de hoogte van de allerlaatste strategische 

lijn van het Oberkommando  nam tot het Maasmechelen-incident voorshands aan, dat België doelwit zou 

zijn, zoals voorheen, maar dat Hitler bij aantasting van Nederland meer te verliezen had dan te winnen. 

Oster nam aan dat de Britten bij een inval in Nederland door Duitsland onmiddellijk de R.A.F. bezit zouden 

doen nemen van de vliegvelden binnen de Vesting Holland. Dat zou Hitler weerhouden. Sas meende dat het 

Hitler alleen maar zou stimuleren snel te zijn. Oster vroeg dat na in het OKW-hoofdkwartier. Sas zag het juist. 

Oster gaf Sas de inlichtingen die hij nodig had om Reijnders in december te kunnen overtuigen. Oster had 

gegevens weten te verzamelen over luchtlandingstroepen die binnen de Vesting op grote schaal zouden 

worden ingezet. Reijnders geloofde er nog steeds niets van. Van de Plassche stookte het vuurtje aan. Sas 
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noemde 12 november als aanvalsdatum. Dat was juist. Maar deze datum moest uitgesteld worden wegens 

grondmist --- dat wees mede op een grootse inzet van de Luftwaffe. Sas gaf data en details door, maar weer, 

omdat de datum niet het uur-U bleek te zijn, werd hij met hoon ontvangen. Reijnders begon hem nu onheus 

te bejegenen, had hem ook willen overplaatsen, maar Wilhelmina en Dijxhoorn verhinderden die geste. De 

Geer wilde al helemaal van niets weten en had het al misprezen dat kortstondig familieverloven waren 

ingetrokken ten behoeve van de huisvaders van de gemobiliseerde weermacht. De Geer, Colijn indachtig, 

wendde zich nu tot het volk in een huiselijk radiopraatje, waarin hij eigenlijk ook Reijnders voor schut zette, 

door te beweren dat maatregelen waren getroffen waarvoor bij nader inzien geen grond was geweest. 

Steeds fixeerde Hitler nieuwe aanvalsdata. Steeds stelde hij ze weer uit. Elke datum werd door Sas, zoals zijn 

bediening hem voorschreef, doorgegeven. Van de Plassche lei het erop toe Sas steeds meer te ridiculiseren, 

ook bij Reijnders’  opvolger Winkelman. Sas gaf telefonisch, zonder code, op 9 mei de aanvalsdatum 10 mei 

door: “Morgen, bij het aanbreken van de dag”. Van de Plassche was krachtig aan het borrelen geweest bij 

Trocadero aan het Spui en kwam vrolijk gestemd, na een amusante avond met de Franse attaché nog even 

op Lange Voorhout 7 aan. Daar zat immers het Algemeen Hoofdkwartier. Hij belde Berlijn, kreeg Sas zonder 

mankeren, en vroeg met een stem, die duidelijk gewaagde van een zekere alcolholische contemplatie, of Sas 

het allemaal wel zeker wist. Sas werd woest, ook al, omdat dit de tweede keer was dat hij een suspect 

gesprek voerde met Den Haag, dat afgeluisterd werd door Görings Forschungsamt, de 

telefoonafluisterdienst van de Sicherheitsdienst maar onnaspeurlijk technisch, en oorspronkelijk tijdelijk,  

ondergebracht bij de Luftwaffe. Sas bevestigde zijn vorige bericht bruusk. De aanval zette precies in, zoals 

Sas al eerder voorspeld had, deze keer met tijd en plaats kloppend. Hij heeft altijd gedacht, dat hij, toen hij in 

Londen aankwam in juli 1940, door de regering omhelsd zou worden. Het tegendeel was het geval. Van de 

Plassche was er óók. 

3.2.31 De internering van NSB-ers en andere landverraderlijke groeperingen 

Winkelman had, terstond nadat hij opgetreden was als Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht (OLZ), 

bedongen dat voor het hele land ingevolge de oorlogswet voor Nederland van 1899 de “staat van beleg” zou 

worden afgekondigd. Deze aparte noodtoestand machtigt het Militair Gezag – waarvan Winkelman het 

hoofd was – om iedere maatregel te nemen die het gepast acht met het doel de staatszelfstandigheid van 

Nederland te bewaren. Het hoeft bij het treffen van deze maatregelen, die mede kunnen leiden tot 

algemene militaire verordeningen, niet eerst overleg te plegen met burgerlijke autoriteiten, die normaliter 

de zorg hebben voor het onderwerp, waarop de maatregel betrekking heeft of waarin de verordening 

beoogt te voorzien. Bij de “staat van oorlog”, zoals de Oorlogswet die definieerde, moest dat juist wel. In 

sommige gevallen moest zelfs overeenstemming worden bereikt met de burgerlijke autoriteit die normaliter 

competent zou zijn geweest. De periode 1914-1918 had doen zien, dat die overeenstemming soms moeilijk  

te bereiken was en voorts dat ze ook verbroken kon worden, terwijl de rechtsgevolgen van die verbreking 

niet zo duidelijk waren. Vooral in de grensgebieden, waar veel troepen lagen en waar veel deserteurs, 

spionnen en smokkelaars rondhingen, had het Militair Gezag behoefte gehad om het recht van vereniging en 

vergadering te beperkten, op te schorten of te schorsen en soms ook datzelfde te doen met betrekking tot 

de vrijheid van meningsuiting of drukpers. Reijnders had daarom in augustus 1939 al gevraagd om deze staat 

van beleg in te doen treden over het hele land. De Geer had daar niet van willen weten. Hij had dat slechts 

toegestaan voor bepaalde gebiedsdelen en dan nog slechts tijdelijk. Reijnders stond nu eenmaal bekend als 

socialistenvreter en communistenhater. Tegenover Winkelman was het hele kabinet al aanstonds uiterst 

inschikkelijk, wetende dat het Winkelman waarachtig niet óók weg zou kunnen sturen. Dat had Winkelman 

ook best verdisconteerd. 

Gerbrandy, de Minister van Justitie in het kabinet De Geer, werd in april 1940 nu geconfronteerd met het 

voornemen van Winkelman, om, op basis van deze staat van beleg, een aantal personen preventief te 

interneren op basis van de verdenking van landsverraderlijke of hoogverraderlijke activiteiten. Winkelman 
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spreekt ook wel van : ”bewaring”,  maar die term heefteen vreemdelingenrechtelijke of strafvorderlijke 

lading. De vreemdelingenbewaring toch is doelgebonden. Zij is gericht op feitelijke uitzetting. Is die uitzetting 

onmogelijk, dan is die doelstelling niet haalbaar en de bewaring eigenlijk onrechtmatig. “Bewaring” is óók 

een fase uit de voorlopige hechtenis, die het wetboek van strafvordering mogelijk maakt bij verdenking aan 

een strafbaar feit. Maar ook dit dwangmiddel is specifiek doelgebonden. Winkelman wilde een detentie, 

gericht op de verzekering van de rust en algemene veiligheid. Die detentie kan voortduren zolang die rust of 

veiligheid, naar het inzicht van het Militair Gezag, dat noodzakelijk gebiedt. Het inzicht van dat gezag is hier 

beslissend. Het hoeft geen verdere motivering. 

Minister van Justitie Gerbrandy had dat willen regelen bij een wet. En zich toch het toezicht willen 

reserveren over de gevallen en gronden, waarin de internering gepast en onontkoombaar zou zijn. Maar 

daar voelde Winkelman niet voor.  Winkelman duchtte dat op den duur dan toch de burgerlijke rechter zich 

een oordeel zou gaan aanmatigen over de rechtmatigheid en de duur van de detentie. Hij wilde daarom een 

militaire verordening slaan. Maar hij wilde alleen hen interneren die door feitelijkheden, gedragingen en 

handelingen uiting hadden gegeven aan hun voornemen tot land- en hoogverraad. Hij voelde niets voor 

internering alleen op grond van een gebleken politieke gezindheid en dat wilde Gerbrandy nu juist weer wel. 

Winkelman selecteerde eenentwintig mensen. Die haalde Winkelman weer van een urgentielijst die 

Gerbrandy had doen opstellen, waarop enkele honderden personen, vogels van diverse pluimage, 

voorkwamen. Daarop stonden waarachtig óók personen die aan de republikeinse kant hadden 

meegevochten in de Spaanse Burgeroorlog die eigenlijk nog gaande was. Dat waren communisten en 

socialisten. Dus geen personen waarvan men nu, in deze omstandigheden, zou duchten dat zij de 

staatszelfstandigheid van Nederland in de strijd tegen nazi-Duitsland zouden willen ondermijnen. Maar die 

lijst was ook onder leiding van overste van de Plassche opgesteld, en die deelde steeds de toch wel wat 

rabiate inzichten van Reijnders over de betrouwbaarheid van communisten en socialisten.  

Winkelman dacht aan de personen die zich staatkundig sterk hadden gemaakt voor het gedachtengoed van 

de proto-fascistische partijen zoals de NSB en de Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiderspartij en 

zelfs voor dat van de Nationaal-Socialistische Duitsche Arbeiderspartij, wier werkkring zich ook over 

Nederland uitspreidde. Het Tweede Kamerlid Mr M.M. Rost van Tonningen werd diensvolgens opgepakt en 

geïnterneerd. Maar Mussert niet. Dat leek velen een raadsel. Winkelman legde, onverplicht, de lijst toch nog 

even voor aan het kabinet. Dat vroeg naar de bekende weg – waarom Mussert niet? – waarop Winkelman 

antwoordde dat Mussert nooit een daad had gesteld die gevaarzettend was geweest voor de 

staatszelfstandigheid van Nederland. Het kabinet vroeg daarop niet, wat dan de daad was geweest van Rost, 

die zijn internering dan wél rechtvaardigde, en Winkelman ging zijn gang.  

Zijn verordening werkte onmiddellijk zonder plaatsing in het Staatsblad. Dat was even wennen, maar erg 

makkelijk. De militair geïnterneerden werd in de nacht van 3 op 4 mei in hun bed overvallen, gelicht en 

gedetineerd in een fort bij Ooltgensplaat. Nadat de Duitsers waren binnengevallen heeft men deze 

geïnterneerden zuidwaarts getransporteerd. Eerst naar Zeeuws-Vlaanderen en vervolgens maar direct naar 

Frankrijk. Daar werden ze min of meer als krijgsgevangenen behandeld, niet al te best, maar ook niet al te 

slecht. Na de Franse capitulatie kwam Rost terug. Een martelaar voor de goede zaak. Rost wist het goed uit 

te buiten en óók dat Mussert niet was opgepakt, maar, tijdig gewaarschuwd,  de nacht had kunnen 

doorbrengen in een droge greppel bij een kameraad De Gooijer en vervolgens behaaglijk had kunnen 

bivakkeren bij een kameraadske op zolder die hem duchtig had vertroeteld. Echt een behandeling, een man 

die met zijn oudere tante was getrouwd, waardig. De bedsokken waren niet vergeten. 

3.2.32 De oorlogsaanvaarding en de neutraliteit 

Het Landoorlogreglement-1907 vertrok van de veronderstelling dat een soevereine staat eerst tot 

geweldshandelingen tegen een andere staat zou overgaan nadat een formele oorlogsverklaring zou zijn 
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afgelegd, kan het zijn, via diplomatieke weg. Dat laatste zou niet kunnen nadat één van de bij die verklaring 

betrokken partijen eerder die betrekkingen opgezegd, geschorst of opgeschort zou hebben. Het reglement 

veronderstelde voorts dat de verklaring zou doen blijken van de autoriteit die deze aflegde of deed afleggen 

en van de beweegredenen. Inhoudelijk kon het verdrag natuurlijk verder weinig stipuleren over de verklaring 

en haar strekking, maar alleen dat ze duidelijk zou moeten zijn over de inzet van de gewelddadigheden, 

eventueel met tijd van ingang. Natuurlijk niet naar plaats. Verder zou de verklaring niets hoeven in te 

houden over de aard van de gewelddadigheden of iets, wat strategisch van belang zou kunnen zijn voor de 

geadresseerde. Hitler placht deze verklaring achterwege te laten. Hij legde haar soms af, bijvoorbeeld jegens 

de Verenigde Staten in 1941 – overigens tot ieder verbazing, want geen rechtsregel of verbintenis noopte de 

dictator daartoe – maar doorgaans vond hij het een misplaatste formaliteit. Zo ook jegens Nederland. 

Daarom wekte het verbazing dat in de regeringsverklaring op de communicatie die de Duitse gezant Julius 

Graf von Zech (von) Burkersroda in de ochtend op het departement van Buitenlandse Zaken aan het Plein te 

Den Haag aan Van Kleffens, de Minister van Buitenlandse Zaken deed overhandigen, met ergernis gewag 

werd gemaakt van Hitlers nalatigheid te dezen. Zech deed niet anders dan een aanzegging. Hij deelde het 

oprukken van een machtige Duitse strijdkracht aan. Elke tegenstand zou volmaakt doelloos zijn. Het woord 

“oorlog” werd zorgvuldig vermeden, zoals ook in de eerdere aanzeggingen aan Denemarken en Noorwegen.  

Het doel daarvan was, de geadresseerde de gelegenheid te geven tot een protest, maar tevens uit te 

drukken dat, aangezien militaire weerstand zou worden nagelaten, er geen toestand van oorlog bestond in 

volkerenrechtelijke zin tussen de staat van de aanzegger en die van de geadresseerde. Denemarken had 

daarvan gaarne gebruik gemaakt. Het had enige artillerieschoten doen lossen als protest, niet als 

afweerhandeling. Denemarken had verder gewacht wat Duitsland nu zou doen. Hitler verwachtte dat ook 

van Nederland. De aanzegging voer immers voort met de mededeling dat Duitsland “den staat van bezit in 

Europa en Overzee zoowel als de dynastie” zou garanderen. Wat dat precies behelsde, was onduidelijk. Met 

de “staat van bezit overzee” werden de koloniën bedoeld. Maar bood Duitsland dan op dit moment een 

militaire alliantie aan tegen Groot-Brittannië en Japan, die op ieder moment de Nederlandse koloniën 

zouden kunnen bedreigen? De aanzegging vervolgde met de dreiging, dat indien tegenstand zou worden 

geboden, gevaar zou bestaan voor de volledige vernietiging van het land en zijn staatsbestel. Daarom zou de 

regering in deze zin het volk en de weermacht moeten oproepen. Waartoe? Kennelijk om de wapenen te 

strekken. En verder zou de regering zich met Duitse militaire commandanten (“Kommandeure”) in 

verbinding moeten stellen. Wat dat laatste zou moeten betekenen bleef weer onduidelijk. Een benadering 

van het Duitse staatshoofd werd niet gevraagd. 

Van Kleffens heeft verschillende lezingen gegeven van de ceremonie. Waaronder die, dat Zech 

onophoudelijk snikte en geen woord kon uitbrengen. Van Kleffens zou het regeringsantwoord met blauw 

potlood hebben genoteerd op de rugzijde van het document dat Zech had  overreikt.  

“Met verontwaardiging wijst Hr. Ms. Regeering de veronderstelling terug, dat harerzijds een vijandelijke 

overeenkomst van welken aard ook met eenige vreemde mogendheid, welke ook,  tegen Duitschland zou 

gesloten zijn. Wegens de voorbeeldelozen, zonder eenige waarschuwing van Duitsche zijde op de 

Nederlanden gepleegden aanval beschouwt de Nederlandsche regeering zich als in oorlog met het Duitsche 

Rijk.” 

Het geldt hier een feitelijke daad van oorlogsaanvaarding. Men constateert het blote feit dat een soevereine 

staat haar geweldsmonopolie effectief heeft gericht tegen de staat die men vertegenwoordigt. Men spreekt 

niets uit over de rechtmatigheid van de toestand die is ontstaan, noch over haar rechtsgevolgen noch over 

de beweegredenen daartoe tenzij men de feitelijke grondslag daarvan loochent. Eerder had De Geer een 

proclamatie opgesteld, waarbij de Koningin zich met een “vlammend protest” had gericht tegen de 

“plotselinge aanval”. De landsvrouwe zei in aansluiting:  
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“Dit, niettegenstaande de plechtige toezegging dat de neutraliteit van ons land zou worden ontzien zolang 

wij haar zelf handhaafden. Ik richt hierbij een vlammend protest tegen deze voorbeeldlooze schending van de 

goede trouw en aantasting van wat tussen beschaafde staten behoorlijk is.”  

Hier gaat de koningin dus verder dan Van Kleffens, en haar proclamatie was eerder publiek gemaakt. Zij 

beschouwt de inval als ”onverenigbaar met de goede trouw” en de interstatelijke hoffelijkheid. Dat betekent 

dat de inval onrechtmatig is en dát is dus oorlog. Een van de varianten ervan. Het kan zijn, dat Van Kleffens, 

die later niet helemaal beginselvast bleek in Londen met betrekking tot de vraag of Nederland nu geallieerde 

was van Groot-Brittannië in een oorlog tegen Duitsland, in dit opzicht een slag om de arm heeft willen 

houden. Van Kleffens heeft in ieder geval steeds betwist, dat de inval niet impliceerde dat Nederland nu 

automatisch partij was van de reeds oorlogvoerende mogendheden Groot-Brittannië en Frankrijk. En daar is 

hij lang mee doorgegaan. Uiteraard heeft hij dat na 1943 steeds geloochend. De officiële authentieke 

schriftelijke stukken betreffende de geweldsaanzegging, de oorlogsaanvaarding en de gewisselde reacties 

zijn teloorgegaan. De reacties van Van Kleffens zelf  dienaangaande zijn opgenomen in het eerste deel van 

het standaardwerk “Onderdrukking en Verzet, Nederland in Oorlogstijd” (pp. 166-167) dat prompt na de 

oorlog in bevrijd Nederland uitkwam. De redacteurs daarvan zijn zonder kritiek meegegaan met de latere 

weergaves van Van Kleffens. In latere geschiedkundige werken zijn deze zonder aarzelen overgeschreven.  

 Von Zech had de uitdrukkelijke instructie van Von Ribbentrop geen schriftelijk bescheid in handen te geven 

aan Van Kleffens. Dat heeft de gezant dan ook niet gedaan. De weergaves van wat Von Zech zou hebben 

aangezegd aan Van Kleffens zijn gebaseerd op een conceptinstructie die in 1945 in de kantoren van Das 

Auswärtiges Amt te Berlijn is opgevist door de Amerikanen uit een archiefbestand dat de Russen hen in juni 

ter beschikking hadden gesteld.  Als Van Kleffens inderdaad zijn antwoord schriftelijk op de rugzijde van enig 

document heeft gezet, dan kan dat niet enig bescheid van Von Zech zijn geweest. Wat de weergave van die 

reactie betreft: hier moet Van Kleffens zich verlaten hebben op zijn herinneringsvermogen. En dat is feilbaar. 

Wat Van Kleffens heeft geantwoord, heeft hij, puttend uit zijn inprentingsvermogen, pas in het tweede 

halfjaar van 1940 geboekstaafd, toen hij moest vaststellen dat Nederland nog lang in oorlog zou blijven met 

Duitsland, een inzicht, dat hij op 10 mei zeker nog niet ontwikkeld had. Zie hieronder. 

3.2.33 Het bombardement van Rotterdam 

In Rotterdam zaten de pantsertroepen van luitenant-generaal Schmidt op 13 mei vast op het Noordereiland. 

Zijn manschappen durfden niet goed over de beide Maasbruggen naar de noordelijke oever. Er werd gericht 

vuur uitgebracht vanuit huizen op die oever aan de Boompjes. Er werd ook gevuurd vanuit het Witte Huis, 

de wolkenkrabber van Rotterdam, waarin mariniers op de bovenste etages hadden postgevat. Verder was 

het steeds het gerucht dat onder het wegdek van de verkeersbrug mariniers zaten, die elke aannadering 

smoorden in vernietigend vuur. Achteraf bleek dat het om een aantal ontredderde rekruten ging die 

inderdaad een aantal karabijnschoten hadden afgevuurd. Vanuit Kralingen bracht de Nederlandse artillerie 

regelmatig salvo’s uit op Noordereiland en Waalhaven. Schmidt had order zo spoedig mogelijk door te 

breken naar Overschie, omdat daar de luchtlandingstroepen, ondersteuningstroepen en de 

aanvullingsonderdelen vast zaten onder commando van luitenant-generaal Graf Von Sponeck, een goede 

vriend van Göring. Hij had zich vastgezet in een bolwerk (een windmolenromp). Maar hij kon er niet in of uit. 

Schmidt wilde, om te kunnen doorbreken, allereerst de schietende verdedigers helemaal weg hebben van de 

noordelijke oever. Verder wilde hij een weg gezekerd hebben door Rotterdam naar Overschie, zonder te 

hoeven vrezen voor flankaanvallen. De Nederlanders vochten hier boven verwachting hardnekkig. Wellicht 

was de organisatie niet goed van deze weerstand – Schmidt begreep weinig van de tactiek van de 

Nederlanders, onvoorspelbaar was ze zeker – maar daarom kon Schmidt ook nergens op anticiperen. Hij 

kreeg vuur uit hoeken die hij ook niet kon traceren en waarvan hij de doelen niet kon onderscheiden. Hij 

vroeg daarom incidentele luchtsteun aan. Hij wilde vanuit de lucht zodanige ondersteuning dat de Boompjes 
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en het kruisingsvlak voor de Nationale Verzekeringsbank ter hoogte van het noordelijke bruggenhoofd van 

de Willemsbrug, bestemd voor het gewone wegverkeer, vrij zouden komen voor zijn pantsers. Hij wilde 

eventueel het neerhalen van de bebouwing aan die noordzijde, want alleen in het gebouw van de Bank wist 

hij met zekerheid Duitsers. Stukavluchten zouden welkom zijn. Die hadden verlammend effect op de 

Nederlanders. Verder moest de Luftwaffe het maar bekijken. Wat Schmidt niet wilde was een 

bombardement dat zulke verwoesting zou aanrichten dat hij nauwelijks voortgang zou kunnen maken op de 

noordelijke oever naar Overschie. Inmiddels zou hij aan de vijand vragen om het verzet te staken. Middels 

een ultimatum. De vijand zou hem nog lang kunnen vertragen, maar uiteindelijk zou hij Rotterdam niet 

kunnen houden: de massa van de pantserdivisie was immers op komst. Hij besloot dat alternatief voor te 

stellen aan ”de commandant van de troepen te Rotterdam”. 

Sponeck hoorde tot de Luftwaffe. We zagen dat sedert het Maasmechelen-incident de Duitse 

Krijgsmachtonderdelen nooit volledig overzicht hadden van het totaalplan van de operaties. Hij zat al dagen 

vast. Hij wilde verlossing, wat hem betreft  tot iedere prijs. Hij vroeg daartoe de vereiste middelen aan te 

wenden bij zijn krijgsmachtdeel, de Luftwaffe. Schmidt zal zijn verzoek hebben doen lopen via de 

Heeresleitung. Sponeck kwam bij Kesselring terecht, de bevelhebber voor het luchtwapen in zijn sector. Die 

stond onder commando van een schuimbekkende Göring die het allemaal te lang duurde. De Vesting 

Holland was voor Göring maar een neventoneel, hij kon niet langdurige gevechten daar hebben. 

Luchtdekking boven de troepen in Noord-Frankrijk was nu het belangrijkst. De Nederlanders pleegden 

nodeloos verzet, winnen konden ze nooit. Ze waren onverstandig. Ze moesten dus maar voelen, wat dat 

meebracht. Göring, geneigd zijn krijgskameraad Sponeck te redden, gaf order tot een 

terreurbombardement.  

Met Heinkels, voorzien van bommen met brisantlading en vertraagde ontsteking. Twee eskaders zouden 

elkaar kruisend boven het stadscentrum, in korte tijd de oude binnenstad van Rotterdam in een inferno 

veranderen. Göring was hoger en eerder, zijn bevel kwam eerder binnen bij de operationele staven dan het 

verzoek van Schmidt. Die zou krijgen wat hij niet wilde: een bombardement dat ook zijn doorgang zou 

belemmeren. Hij zou aan stootkracht en snelheid inboeten. Aldus geschiedde. De eskaders stegen op, 

inmiddels had Scharroo het ultimatum ontvangen. Het gewaagde, onder verwijzing naar de zwaarste 

middelen,  van de totale vernietiging van de stad. Hij werd aangemaand de stad dit lot te besparen. Er was 

een looptijd opgegeven voor enige reactie. Scharroo meende dat het ultimatum zijn zaak was. Er stond ook 

in, dat het mede gericht was aan “die burgerlijke autoriteiten van de staat Rotterdam” maar dat, vond 

Scharroo, was een misvatting. Burgemeester Oud had niks te maken met de afdoening van het ultimatum. 

Scharroo zat er naast. De enige, die volgens het Landoorlogreglement hier bevoegd was, was Oud.  

Maar ook Oud, die net arriveerde op Scharroo’s hoofdkwartier, had daar geen benul van. Schmidt gewaagde 

immers van vernietiging van de stad. Een burgerlijk gijzelingsdoelwit. Wist Oud veel?  Hij werd flink afgeblaft 

door Scharroo. Die vond dat het ultimatum pas rechtsgeldig was, als het opgaf welke commandant hier een 

ultimatum stelde. Er stond: “de kommandant der Deutsche troepen”, maar dat kon iedereen wel zijn. 

Eventueel een op hol geslagen sergeant. Hij wilde dus min of meer geloofsbrieven van de afzender van het 

ultimatum. Dat vindt geen steun in het volkerenrecht.  Scharroo, genist nietwaar, was in zijn rol gaan 

geloven en improviseerde manhaftig ook maar wat. Schmidt deed vermoedelijk hetzelfde. Scharroo zond 

dus een parlementair  -- zekere kapitein Backer -- terug naar de plaats waar het ultimatum was overreikt: de 

opgang noordzijde-verkeersbrug op het Noordereiland waar een Duitser met een witte vlag had staan 

zwaaien. Schmidt ontving grommend de parlementair, las het getypte antwoord,  keek de Nederlander 

misprijzend aan en sprak: Mensch, Sie sehen doch dass Ich ein Deutsche General bin!., onderwijl zijn rode 

kraagspiegels met goud eikenloof tonend. Schmidt schreef zijn tegenbod, tegelijkertijd de looptijd 

verlengend. En ondertekende met rang en legeraanduiding. De parlementair, gesecundeerd door Duitse 

onderofficieren, ving de terugweg aan over de verkeersbrug naar het Levensverzekeringsgebouw, waaruit hij 
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onder schot werd gehouden. Grommend gerucht hoog in de lucht verried vijandelijke toestellen: Backer zag 

ze rondjes draaien, kennelijk om positie te kiezen voor bomlossing. Zijn secundanten maakten pas op de 

plaats en begonnen terug te rennen, terwijl verder noordwaarts doffe explosies heftige inslagen verrieden. 

De brugspanten trilden al en de schokgolven deelden zich via de veengrond aan de noordelijke oever mee 

aan het wegdek dat begon te bewegen.    

De parlementair begaf zich naar Scharroo’s commandopost op de Varkensmarkt. Daar waren de gevolgen 

van het bombardement volkomen merkbaar. Scharroo was de draad volledig kwijt. Hij besloot verder geen 

onderhandelingen meer te voeren: de uitvoering van de bedreiging was in volle gang. Hij wilde overgave 

aanbieden van de stad. Inmiddels was de overste Wilson aangekomen namens het Algemeen Hoofdkwartier 

als gemachtigde van Winkelman. Hij keurde Scharroo’s beslissing goed. Deze begaf zich op weg naar het 

Noordereiland, waar hij Schmidt wist. Even later had Rotterdam gecapituleerd. De weg naar Den Haag lag nu 

open. Zij was voorlopig onbegaanbaar. Maar capitulatie, in een of andere vorm, van Nederland, was nu 

vrijwel het enige wat Winkelman openstond. Strategisch had doorvechten geen zin meer. Dat besloot 

Winkelman dan ook. En deed het kenbaar maken. 

Het bombardement was een terreurbombardement. Het was in strijd met het Landoorlogreglement. Het 

diende geen proportioneel  tactisch of strategisch doel. Het was het bombardement van Göring en niet van 

Schmidt. Maar het bleef een Duits bombardement en dus een oorlogsmisdaad van Duitsland. Dus een 

oorlogsmisdaad van allen die daarvoor command responsibility droegen. Dat waren onder meer Schmidt, 

Kesselring, Sponeck en Göring. Dat discommunicatie karakteristiek was voor de totale Duitse bevelvoering 

maakt dat niet anders. 

3.2.34 De overdracht van de regeringsverantwoordelijkheid aan Winkelman 

3.2.34.1 De opstelling van secretaris-generaal van Economische Zaken Max Hirschfeld 

De Duitse inval had uiteraard de centrale ambtelijke hiërarchie behoorlijk ontregeld. De ministerraad was 

welhaast voortdurend bijeen in het departementsgebouw voor economische zaken of ook  handel, 

nijverheid en landbouw aan de Bezuidenhoutseweg te Den Haag, maar deed nauwelijks veel meer dan 

steeds maar weer structuurloos de “toestanden” te bespreken. Over zijn samenkomsten heeft de secretaris-

generaal van dat ministerie, Hans Max Hirschfeld (1899-1961), uitvoerig verslag gedaan. Hirschfeld was 

afkomstig als Duitse Jood uit Bremen. Hij had economie gestudeerd aan de Nederlandsche Handels 

Hoogeschool te Rotterdam. Hij gold al jong als een uitmuntend econoom met grote souplesse en 

onderhandelingsvaardigheden. In 1931 was hij door de toenmalige minister Verschuur benoemd, op zeer 

jeugdige leeftijd, tot directeur-generaal van Handel en Nijverheid. Hij werd ingeschakeld bij de intense 

onderhandelingen met Duitsland, het natuurlijke achterland van Nederland met Rotterdam als Rijn-

transitohaven.  

Hij bouwde in nazi-Duitsland een dicht netwerk van handelscontacten op. Daardoor wist hij na 1935 vrij 

accuraat waar het met het land heen ging. Het zou oorlog voeren, ook in het westen. Het zou zich van de 

neutraliteit van Nederland niets aantrekken. Zijn inzichten kwamen nauw overeen met die van Reijnders, 

óók over de onhoudbaarheid van de Vesting Holland en de mogelijke rol van de Duitse luchtmacht daarbij. 

Hij keek niet bepaald op van de luchtlandingsoperaties op de eerste dag van de oorlog rondom de residentie. 

Hij had vanaf 1933 sterk gestreefd naar totale integratie van de wederzijdse economische systemen. Via de 

vrije hand die zijn ministers hem lieten bij het verder uitdiepen van zijn handelseconomische relaties was het 

voor hem mogelijk daarin een wijdvertakt scenario te ontwerpen, dat bij een eventuele bezetting meteen 

tenuitvoergelegd kon worden. Dat zou Hirschfeld tijdens de bezetting dan ook doen. Hij wist al spoedig, dat 

dat hem later euvel geduid zou kunnen worden als strafbare collaboratie met de vijand. De Duitsers bleven 

hem uiterst waardevol vinden als partner. Als jood had hij daarom voorlopig niets te duchten van hun 

rassenvervolgingen en deportaties.  
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Hij vond De Geer een onvoorstelbare naïeveling bij diens invulling van de neutraliteitspolitiek na augustus 

1939. Hij had de minachting van de vakkundige topambtenaar voor de politici die maar kwamen en gingen 

en eigenlijk nauwelijks enige materiedeskundigheid ontwikkelden over de zaken die zij moesten behartigen. 

Bij zijn aan hem ondergeschikte ambtenaren droeg hij dat ook sarcastisch uit. Verder zweeg hij doorgaans, 

maar hij merkte wel alles op. Het verslag over de overdracht van de regeringsverantwoordelijkheid heeft 

Hirschfeld ná de oorlog overgelegd. Op een moment dat hij wellicht strafvorderlijke vervolging had te 

duchten wegens het misdrijf van hulpverlening aan de vijand van het koninkrijk in tijd van oorlog. Verder 

hingen Hirschfeld op dat moment nog allerlei ambtelijke tuchtrechtelijke sancties boven het hoofd. De kans 

was groot dat hij in zijn bediening “gestaakt” zou worden, maar ook dat hij al dan niet oneervol ontslagen 

zou worden. Hij was vast van plan zich daartegen vindingrijk en vasthoudend te verdedigen. 

 Als hij zou moeten vertrekken uit zijn ambtelijke positie, dan was hij vast van plan velen, die dan zouden 

kunnen gelden als mede-collaboranten, in zijn val mee te slepen. In dit licht moet zijn verslag ook beslist 

gelezen en verstaan worden. Hirschfeld wilde duidelijk maken dat de regering wenste te drossen als een 

eerloos stelletje schelmen, slechts beducht om eigen hachje, rijk, bevolking en regeringsvorm achterlatend 

in een totaal vacuüm, waarin anarchie en het recht van de sterkste zouden gaan prevaleren. Hirschfeld was 

de enige secretaris-generaal die voor zichzelf al een samenwerkingsvorm had ontwikkeld die hij in de 

toekomende bezetting zou kunnen bezigen zonder al te veel op de voorgrond te treden. Het verslag is 

vermoedelijk onderdeel geweest van een groot aantal dagboeknotities waarin hij de facta en gesta van zijn 

collegae secretarissen-generaal minutieus vastgelegd heeft, mede met het oog op een toekomstig proces. 

3.2.34.2 Het kabinetsbesluit om de regeringszetel buiten het rijk te verplaatsen 

Op 13 mei 1940  besloot het kabinet-De Geer, dat de regeringszetel van het koninkrijk naar het buitenland 

verplaatst moest worden. De Geer was er achter gekomen dat de koningin met klein gevolg er al vandoor 

was. Met medeneming van goud van de Nederlandsche Bank en een groot aandelenpakket in Angelsaksische 

holdings. Wilhelmina had De Geer niet ingelicht. Ze had zorgvuldig geheim gehouden, dat ze zou gaan 

vertrekken. Winkelman wist ervan. Wilhelmina had de OLZ ten paleize aan Noordeinde ontboden. Ze had 

Winkelman gevraagd of hij haar veiligheid kon garanderen, en zo ja, hoe dan, gelet op het feit dat het 

Algemeen Hoofdkwartier zelf had gerapporteerd de het centrum van Den Haag was vergeven van de vijfde 

colonnisten. Dat had dat militair centrum dat de strategie van het moment bepaalde, zelf wereldkundig 

gemaakt via radioberichten, officieel. Zelfs aan het Lange Voorhout was geschoten door dergelijke 

landverraders. Dat was gebeurd op 12 mei. Het Noordeinde lag vlakbij, de generaal-OLZ was, gehelmd en 

wel, met koppelriem en revolver op de lange overjas,  inderhaast naar het Oude Paleis aldaar gesneld. De 

OLZ had gezegd dat het leger tot het uiterste weerstand zou blijven bieden. Maar persoonlijke garanties kon 

hij het staatshoofd niet geven.  

De koningin had verder de OLZ niet ingelicht over haar afreisvoornemens: op dit moment betwijfelde zij zelfs 

diens standvastigheid en militaire kundigheid. De OLZ was vertrokken. Wilhelmina had de pantserwagen van 

de Nederlandsche Bank laten voorrijden en was, voorzien van Nederlandse helm met konijnenbontvoering 

vertrokken zonder verder opzien te baren.   Waar ze was, wist De Geer niet. Wat ze van plan was evenmin. 

Dat eerder haar dochter Juliana als vertrokken was met onbekende bestemming met haar dochtertje, was 

hem slechts bij geruchte bekend. De wereld stortte nu voor De Geer, die staatsrechtelijk zeer doorkneed was 

en vooral kon bogen op een eminente kennis van de Nederlandse parlementaire geschiedenis, volledig in. 

Zonder zijn koningin was een Nederlandse minister-president niets meer. Hij kon geen enkel verbindend 

staatsrechtelijk besluit meer slaan. Hij zou nu in den blinde moeten improviseren. Dat lag hem niet. Daar kon 

hij niet tegen. Hij raakte in staat van apathische lethargie. Hij zat doelloos aan het cijferrad van een Haagse 

gemeentetelefoon te draaien, niet meer in staat een geldig nummer te vormen.  
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Werd hij aangesproken, dan schrok hij op als een in zijn schemerwereld verzonken daapse grijsaard. Het 

contrast met de ochtend van de tiende mei kon niet groter zijn. Toen had De Geer een kordate proclamatie 

voor de landsvrouwe vervaardigd, waarin deze gesteld had dat haar land en volk nu in oorlog met Duitsland 

waren. Zij riep dat volk op om deze voorbeeldeloze aantasting van de Nederlandse neutraliteit, die dat land 

zo keurig had bewaakt – themata die De Geer zeer aanspraken – zich te verdedigen, met het kalme gemoed 

waartoe een gerust geweten de mens in staat stelt. Alweer een element dat alleen De Geer op dat tijdstip 

uit zijn pen had kunnen wringen. Dat alles was plechtig voorgelezen voor de radio. Het had op de 

voorpagina’s van alle kranten gestaan. De landsvrouwe had de toestand van “oorlog” vastgesteld. Het moet 

De Geer meteen zijn voorgekomen, toen hij dat alles officieel door de aether hoorde, dat alle bruggen achter 

hem óók vlam gevat hadden. Het waren zíjn woorden. Zeker. Maar ze overvielen hem nu toch, plechtig en 

welgearticuleerd uitgesproken door de omroeper.  Zijn  regering kon niet meer terug.  

3.2.34.3 Is Nederland een geallieerde oorlogvoerende partij?  

Nederland was niet neutraal meer. Het was in oorlog. En het was nu geallieerd met de Britten en de Fransen, 

vermoedelijk zelfs met de Belgen. Was het dat automatisch, sedert de oorlogsaanvaarding door Van 

Kleffens, waarvan het kabinet vermoedelijk (nog) niet wist?  Moest het kabinet besluiten, dat het inderdaad 

in oorlog was? Was het nu militair bondgenoot van Frankrijk én Groot-Brittannië?  Kon het kiezen voor één 

van deze mogendheden? De Geer gaf geen bescheid. Hij was aan het eind van zijn Latijn. Het was oorlog! 

Erger kon de toestand in de belevingswereld van De Geer niet zijn. Wat er nú toch moest gebeuren, wist hij 

niet meer. 

 Alle kenmerkende koele hautainiteit viel van hem af. Hij klampte zelfs lagere beambten aan om te vragen of 

zij dachten dat het nog wel zou loslopen. In die stemming was hij ook niet bereid zich in zitting te verenigen 

met de tweede kamer achter de regeringstafel. Van Schaik, de voorzitter van deze landsvergadering, had 

hem dat telefonisch meermalen gevraagd. Hij had erop gewezen, dat de plaats van de regering nu in het 

midden van de volksvertegenwoordiging was. De Geer had gezegd dat het “niet nodig” was. Hij had nu 

andere dingen te doen. Maar wat, dat wist hij eigenlijk niet. Zijn beambten die hem door het gebouw van 

Binnenlandse Zaken zagen dwalen konden het aan zijn schuifelgang goed zien. 

   De meerderheid van de ministers meende dat een overgave van de troepen aanstaande was. Dijxhoorn, de 

Minister van Defensie, meende dat verder strijden zinloos was. De ministers zaten doorlopend in de 

catacomben van het Ministerie van Economische Zaken aan de Bezuidenhoutseweg. Die golden als bomvrij. 

De excellenties durfden nauwelijks op straat. Wie de tocht van het Plein naar het Bezuidenhout waagde gold 

als een held, die op de schouders geslagen moest worden.  De verwezen premier, De Geer, gaf als voorzitter 

van de ministerraad  nauwelijks leiding aan de besprekingen. Welter, minister van Koloniën, wees erop dat 

het koninkrijk groter was dan het gebiedsdeel in West-Europa. Wellicht kon vanuit de West of uit de Oost 

verder gevochten worden. De Indische regering was nog intact en in control van het immense 

eilandengebied, dat voor Groot-Brittannië nog steeds van eminent belang was. 

 En daar hadden we nog een operabele vloot. Wilhelmina was weg. Waarom lag voor de hand. Waarheen, 

dat was althans binnen de ministerraad niet bekend. Wat ze ging doen wist niemand. Ze had nog geen 

briefje achtergelaten. De Geer zat erbij als een geslagen hond. Wellicht wist Van Kleffens bescheid, maar die 

was ook weg, naar Londen. De grondwet verbood zoals reeds aangestipt  in artikel 21 beslist verplaatsing 

van de regeringszetel. Maar hier was sprake van een staatsnoodtoestand. En nood breekt wet. Ineens was er 

de mogelijkheid dat het landleger de wapens zou strekken. Wie er mee kwam, dat was achteraf niet duidelijk 

– zo gaat het meestal in dergelijke situaties waarin mensen blijven delen in dezelfde crisissfeer – maar 

voortgezet verzet tegen een oppermachtige vijand gold nu als doelloos.  
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3.2.34.4 Wat te doen met het regeringsgezag?  

Daarover werd verder niet gediscussieerd. De koningin was immers weg. Dan moest het kabinet óók weg. 

Het heette nu, dat het college het grondgebied in Europa ging verlaten. Dat was tenminste een beslissing. 

Weg. En nóg wegger. Heel erg ver weg. Maar wat dan te doen met het “regeringsgezag”?  Dat was nu de 

geijkte term. Regeringsgezag. Wat dat was, dat wist op dat moment ook weer niemand. Daar werd ook niet 

naar gevraagd. Er was “gezag”. En dat moest men kwijt door het aan iemand over te dragen en wel zo snel 

mogelijk. Het leek wel een kookpot met ontplofbare vloeistof. Het ging hier om een hinderlijke bevoegdheid 

die men in het buitenland of buiten het grondgebied van het rijk in Europa niet kon uitoefenen. De Geer had 

geen opinie. Gerbrandy, de minister van justitie, zat in een editie van de Grondwet te bladeren en kwam ook 

niet verder dan dat de regeringszetel in géén geval buiten het grondgebied van het rijk mocht worden 

verplaatst. Dat stond in artikel 21 van dat juridisch fundamenteel instrument van staatshuishouding. Wat 

betekende nu de term “regeringszetel” in dit verband, merkte iemand op. Was die dáár waar de koningin zat 

of die waar het kabinet zitting had? Of alleen dáár waar beide verenigd wetsbesluiten konden slaan?  

Was “rijk” in dit verband ook een verzamelterm voor het grondgebied in Europa, de overzeesche 

gebiedsdeelen, de koloniën en volksplantingen buiten Europa?  Stel dat de koningin naar Nederlandsch-Indië 

was en zich bij de gouverneur-generaal te Batavia voegde, was daar dan de regeringszetel en was dat dan 

binnen het “rijk” dat artikel 21 op het oog had? En ga zo maar door. Deze problemen naar aanleiding van 

een stellige volzin kunnen makkelijk exponentieel  vergroot worden. Het gezelschap in die catcomben kon 

dat ook heel goed. Men bleef hakketakken. Inmiddels had Hirschfeld enkele luxe verhuurwagens gebeld, 

meldt zijn verslag: hij wilde dat stelletje nakketikkers kwijt. Hier kon slechts onheil van komen. Een 

historische toelichting op artikel 21 was er niet.  

Gelukkig maar, anders had men kunnen lezen dat het zich voornamelijk richtte tegen de gesties van 

stadhouder Willem V die in Engeland, veilig in de kassen van Kew-Gardens zittend onder een hevig 

druppende bananenboom alle koloniën, volksplantingen, handelsposten en militaire fortificaties van de 

Republiek van de Zeven Verenigde Provinciën in 1795  in (voorlopig) soeverein beheer had gegeven aan 

George III van Engeland. Daar hadden de regeringsleiders van de Bataafsche Republiek van 1795 

hartgrondige bezwaren tegen gehad en die hadden dat staatsrechtelijk in hun constitutie willen verankeren. 

Buiten het grondgebied van het rijk in Europa worden geen regeringsdaden gesteld. En generaties nadien 

was dat klakkeloos maar overgeschreven onder het motto: dat kan nooit kwaad. Zeg nooit nooit. Maar dáár 

waren de grote, degelijke, zwarte huurauto’s, plechtig vóórrijdend onder het bordes van het fraaie gebouw, 

als gold het een trein van volgauto’s voor een aanzienlijke begrafenis eerste klasse van een notabel. Dat gaf 

lucht. Men ging wat doen. 

3.2.34.5 De gang naar de Hoek van Holland, naar het pantserfort 

De ministers besloten dus inderhaast op te breken, ineens, en naar De Hoek van Holland te gaan. Daar was 

een pantserfort, daar kon men verder beraadslagen waarheen men gaan zou, en in welke samenstelling. 

Wellicht kon men splitsen: enkele ministers naar Londen, enkele naar Batavia. Inmiddels was Winkelman 

ontboden, om zijn visie te vernemen over de militaire toestand. Die was slecht. Daar wond de krijgsman 

geen doekjes om. Maar de eer van het land gebood door te vechten. Winkelman liet duidelijk van zijn 

verachting blijven voor hen, die er zomaar van door wilden. En dat was de meerderheid. Dat drukte, al 

durfde men de indrukwekkende militair geen bescheid te geven. Als men zich uit de voeten maakte, wie zou 

dan eigenlijk Winkelman nog instructies geven omtrent het krijgsbeleid? Er was een regeringsinstructie, 

daaraan had de OLZ te gehoorzamen. Maar wie zou daarop toezien? Twee ministers boden zich aan: Van 

Rhijn, minister voor Landbouw en Visserij en Steenberghe, voor Economische Zaken. Het was vreemd dat 

Dijxhoorn zich niet aandiende. Want die had over de strekking en reikwijdte van die instructie altijd vrij 

leerstellige opvattingen gehad. Maar deze liet het graag over aan de twee genoemden, al was niet duidelijk 



 155 Neutraal Nederland-2.docx 

wat Landbouw of Visserij met de uitvoering van een militaire instructie van doen had. Bij Economische Zaken 

was die link eerder te leggen. 

 De ministers grabbelden hun tassen en gerei bijeen en laadden zich  zonder navraag te doen in die enkele 

wagens, die de secretaris-generaal van het departement voor Economische Zaken, Hirschfeld, had laten 

voorrijden.  Hij had contact gezocht met de militaire legeradjudant H.J. Kruls van Dijxhoorn. Hirschfeld had 

gezegd dat Kruls een veilige route moest regelen, hij verbrak nu alle verbindingen nadat hij Kruls had te 

kennen gegeven dat “het kabinet” naar Engeland ging. Kruls had vervolgens alle andere departementen 

gebeld. Hij had gezegd dat de ministeriële auto’s met vaan moesten voorrijden bij het bordes van het 

departement van Handel en Nijverheid aan de Bezuidenhoutseweg.  Die hadden de chauffeurs 

gewaarschuwd. Die hadden hun gezinnen verwittigd dat papa misschien wel voorlopig niet meer thuis zou 

komen. Wisten zij veel?  

Hirschfeld had op zijn beurt enige zware zwartglanzende Buicks laten komen. Er stond dus een aanzienlijke 

colonne bij dat bordes met prachtige luxe-wagens. Opvallend genoeg. Hirschfeld wenkte de één na de 

andere wagen voor en hielp instappen. Dan zwaaide hij de auto dóór. Opschieten!  Als hij maar van die 

gekken af was. Kruls had vervolgens nog twee pantserwagens met mitrailleurbemanning geregeld. Hij had 

generaal-majoor Hackstroh, commandant van Den Haag, verzocht een absoluut veilige route uit te zetten 

naar de Hoek van Holland, de excellenties gingen naar Engeland. Hackstroh had een aantal huzaren-

motorrijders opgetrommeld, hij had de gemeentepolitie gesommeerd over de Loosduinseweg een cordon te 

doen leggen ter beveiliging van deze stoet. Die politie had dranghekken en versperringen geregeld. De 

huzaren hadden op hun beurt  tankversperringen op de kruispunten aangebracht.  Kortom: heel Den Haag 

stond de droeve stoet uit te zwaaien, terwijl de uittocht topgeheim was. Er galoppeerden nog wat hijgende 

topambtenaren aan, waaronder uiteraard Kruls,  die hadden vernomen dat hun excellentie er vandoor ging 

en die óók hun deel van de pret wilden. Ze wilden mee, ze liepen gevaar, de excellenties konden ze toch niet 

achterlaten?  Sommigen konden dat makkelijk, anderen kregen wroeging en hesen de nieuwe passagier aan 

boord. De rit was kennelijk gratis. Gerbrandy duldde bijna niemand aan boord al had hij heel wat 

topambtenaren die van de Duitsers echt wel wat te duchten hadden. Die bleven dus zondermeer achter en 

begonnen de onverlate walrussensnor flink te haten. 

3.2.34.6 De ceremonie van de overdracht van het regeringsgezag 

Steenberghe meende dat er nu iets als een regeringsoverdracht zou moeten worden geïmproviseerd. Het 

ging niet aan, om Winkelman nogmaals zijn instructie voor te houden en dan er met een “nu dag, je ziet 

maar wat je er van maakt” van tussen te trekken. Dat had Gerbrandy gedaan jegens zijn secretaris-generaal 

Jan van Angeren, die bloed zweet en tranen stortte omdat hij vreesde dat de NSB-ers hem bij de Duitsers als 

Deutschfeindlich zouden denunciëren, aangezien hij als  secretaris-generaal de proto-fascisten flink in de 

wielen had gereden. Steenberghe, die dat Gerbrandy had zien doen, roepend uit een portierraampje van 

een personenwagen, had zich aan deze nonchalance van Gerbrandy zeer geërgerd. Jan van Angeren was 

door een iets meelevender excellentie – de stugge Jan van den Tempel had ineens toch gevoel voor de 

nooddruft van deze departementsbeheerder --  alsnog op het klapbankje van zijn huurauto gehesen, maar 

Van Angeren zou de houding van Gerbrandy  in dit barre uur ook in Londen niet snel vergeten. Zo waren er 

meerderen in Londen. Daar werd de Dutch Club aan Grosvenor Square al gauw een broeinest van intriges, 

haat, laster en achterklap.  

Terug naar het Bezuidenhout in Den Haag. Maar wát ging men dan aan Winkelman overdragen? Wat was 

dan precies dat regeringsgezag? Steenberghe zag even een parallel met het gezag dat aan de Raad van State 

kon worden overgedragen, als de regeringsraad buiten staat was het gezag dat hem toekwam uit te 

oefenen. Wat die raad precies was, was niet duidelijk, maar het leek veel op kabinet met staatshoofd, of ook 

wel: De Kroon. In de handboeken werd dat uitgespeld, daar was het nu niet de tijd voor. De Geer was weg. 
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Anders had Steenberghe hem om raad gevraagd. Hij liet nu toch maar de analogie met de tijdelijke 

waarneming van het staatsgezag door de Raad van State varen. Hij wist niet precies het verschil  tussen 

staatsgezag, koninklijk gezag en regeringsgezag. Om dat laatste scheen het te gaan, wat het was, dat wist 

Steenberghe echt niet precies. Hij ging improviseren. Regeringsgezag: dat was alle gezag dat de Kroon kon 

uitoefenen als medewetgever en als uitvoerend lichaam. Dat gezag was nu vacant, dat negatieve 

jurisdictieconflict, dat machtsvacuüm, moest opgelost worden. Dat gezag zou men dus overdragen: 

Winkelman werd daarom de hoogste wetgevende en uitvoerende autoriteit. 

3.2.35 Winkelman ontvangt het regeringsgezag uit handen van ministers 

 De rechterlijke macht was er immers nog. Die vertrok niet en kon zijn taak blijven uitvoeren. Weer werd 

Winkelman, nu ten derde male, op één dag van vierentwintig uren ontboden. De eerste keer was het, om 

met hem te palaveren over de gevolgen van het vertrek van het staatshoofd. Dat had de geharde 

krijgoverste onprettig gevonden, dat vertrek. Niet best voor het moreel van de troep. Winkelman kwam 

weer in de kelders aan, niet eens kennelijk ontstemd. Hij verscheen met zijn chef-staf, Herman van Voorst 

tot Voorst, want hij wist wel dat de excellenties soms moeilijk uit hun woorden konden komen. Althans niet 

begrijpelijk voor een eenvoudig militair. Winkelman wilde een getuige hebben aan zijn zijde. Het kon later 

wel eens zijn, dat Winkelman machtsusurpatie zou worden verweten, ongrondwettig handelen. Dan wilde 

hij, mochten daar moeilijkheden uit voortkomen, kunnen terugvallen op zijn chef-staf. De excellenties  

zouden de OLZ kunnen verwijten dat hij zijn bediening teveel had opgerekt ná de overdracht of dat hij juist 

te weinig had willen doen. Winkelman had de excellenties onderhand wel leren doorgronden. Hirschfeld had 

inmiddels alle beschikbare secretarissen-generaal van de departementen ontboden. Steenberghe nam het 

woord. Er was geen scenario. Hij ging iets overdragen. Regeringsgezag. Hij deed dat met instemming van het 

voltallige kabinet, meende hij te weten. Het ging niet aan, hoe men deze beslissing of beschikking ook zou 

willen kwalificeren, dat de ministerraad zomaar het land verliet en dat dan dat gezag automatisch zou 

toevloeien aan de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht. Dat kon niet, dat was een militair gezagdrager 

en hier ging het om civiele bevoegdheden. Wat nu de staatkundige en internationaalrechtelijke 

consequenties van dat overdragen was, daar hadden noch Steenberghe noch Van Rhijn eigenlijk enig benul 

van. Winkelman evenmin. 

 Ze hadden ook gedacht dat De Geer daarvan op de hoogte was. Eigenlijk zou die hebben moeten 

overdragen, maar met die man was de laatste uren geen zinnig woord te wisselen. Hij was weg. Geen idee 

waarheen.   Steenberghe droeg nu in naam der koningin en namens het kabinet  het “regeringsgezag” over 

aan de OLZ, nu kabinet en staatshoofd afwezig waren. Hij deed het mondeling. Daar staande in een grote 

kring in die kelder, de twee ministers in het midden van de constituerende samenscholing, de generaal 

rechts van Steenberghe, droeg deze dat gezag over. Hier was het.  Dat was het.  Steenberghe zei niet: 

generaal, mag ik u dit aanbieden? Of: wilt u dit aanvaarden? Neen, hij wees de generaal aan. Winkelman 

vroeg niet: hoe bedoelt u? Wat voor gezag geeft u mij dan? En ook niet: bent u eigenlijk wel bevoegd?  Is dit 

wel conform de Grondwet? Heeft u een overdrachtsformulier dat ik kan tekenen, een soort ontvangstbewijs 

met afschrift?  Winkelman dankte, nam het woord en vroeg de secretarissen-generaal hem bij de 

uitoefening van dat regeringsgezag te steunen.  Hiermee was  de overdrachtsceremonie voltooid. Er werd 

geen proces-verbaal gehouden, geen besluit geformuleerd, geen memorie of nota van toelichting 

geschreven. De Parlementaire Enquêtecommissie die in 1945-1947 deze bewogen episodes tot 

onderzoeksthema had, constateert dat de aanwezigen zorgvuldig ervoor hebben gewaakt om alle formele 

staatsrechtelijke fouten die maar doenlijk waren ook inderdaad te maken. Steenberghe en Van Rhijn 

vertrokken schielijk naar De Hoek van Holland. De secretarissen-generaal gingen lunchen met boterhammen 

met gebakken eieren en spek. De kamerbewaarder die ze opdiende was de oudgediende Van der Straaten 

en ook de bijkomstigheid of de boterhammen wit, bruin en wel of niet geboterd waren is zorgvuldig voor het 
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nageslacht bewaard. Winkelman ging terug naar het Lange Voorhout nummer 7 met Herman. Daar was 

inmiddels de zaak nog veel verder uit de hand gelopen. 

3.2.36 Wat kreeg Winkelman nu precies op dat moment? 

Wat voor gezag droeg Steenberghe nu eigenlijk over? Dat is van belang, omdat op dat moment er een 

rompkabinet zat te vergaderen in de manschapsverblijven onder het pantserfort aan de Hoek van Holland. 

Dat fort was tussen 1881 en 1889 gebouwd als onderdeel van de Nederlandse kustverdedigingen ter 

bescherming van de recentelijk geheel gereed gekomen Nieuwe Waterweg. Het was in 1889 in gebruik 

genomen. Maar rond 1900 was het al verouderd. Het had drie koepels die zes kanonnen bergden. Die 

koepels konden hydraulisch draaien. Het was bij oplevering erg modern. Maar rond 1900 had Engeland 

nieuwe slagschepen in de vaart waarvan het geschut een groter bereik had dan dat van het fort. Geld voor 

ingrijpende en grootschalige verbeteringen waren er niet. Maar toch bleef het fort bemand. In de meidagen 

was het geschut landinwaarts in volle actie. Achter de Staalduinse bossen zouden luchtlandingstroepen zijn 

neergekomen. Daarop werd nu gemikt, terwijl het rompkabinet bij zinnen trachtte te komen.  Drie ministers 

waren afwezig en de minister-president was de kluts nog steeds kwijt. Zo nu en dreunde het massale 

geschut boven de verzamelde bewindspersonen en dwarrelden stukjes stucwerk en voegsel naar beneden, 

terwijl ook de kruitdampen naar onderen daalden. Het zal niet bijgedragen hebben tot de gemoedsrust van 

De Geer.  

Wat de heren nu zaten te bedisselen is nog steeds in de windselen van de geschiedenis verborgen. Of ze wel 

of niet “naar buitenaf” – zoals het in de pers nadien wel is geformuleerd – zouden gaan kan geen echt 

beslispunt meer geweest zijn. Die teerling was geworpen. Waar zou dat “buitenaf” dan zijn? Dat kan nog 

gespreksthema zijn geweest. Men zou naar Zeeland kunnen gaan, naar Frankrijk of naar Engeland. In de 

loodshaven meerde een Britse torpedojager, HMS Windsor, af. Provisorisch, klaar om los te gooien. De 

loopplank werd uitgelegd. Een constabelsmaat ging naar het fort en meldde het vervoermiddel. De ministers 

pakten hun spullen weer en gingen aan boord. De bestemming bleek Harwich. Dat de ministers dat hebben 

beslist aan boord, is onwaarschijnlijk. De commandant van HMS Windsor heeft zijn instructies gehad: 

Churchill wilde het zootje ongeregeld in Londen hebben, bij hem in de buurt, zodat het stelletje, en vooral 

De Geer, verder geen brokken kon maken. De idee dat de commandant het bevel zou hebben willen 

uitvoeren om naar Zeeland te varen is wel geopperd, om voet te geven aan de gedachte dat er bij het 

rompkabinet nog een soort defensieve geest was. Die was er niet, dat viel ook die commandant al op.  Van 

Rhijn en Steenberghe kwamen nadien de loopplank opgestommeld, die werd ingetrokken, er werd 

losgegooid en het telegraafsignaal naar de machinekamer beval rinkelend volle kracht vooruit. De Windsor 

bruiste sierlijk weg, nam de ronding naar rechts en voer op topsnelheid het gat uit. 

Wilhelmina was al in Londen en die liet aanstonds al blijken dat ze met deze verrijking van de Nederlandse 

kolonie in de wereldstad niet echt blij was. Wat ze in haar eentje had willen uitrichten is overigens óók niet 

erg duidelijk. Ze heeft zelf opgegeven dat zij militaire hulp kwam vragen. Dat heeft ze inderdaad als logée 

van George VI gedaan. Die heeft, vriendelijk als immer, gezegd dat hij zou doen wat hij kon. Hij gaf het door 

aan Churchill die inmiddels premier was geworden en die was wel wijzer. Hij zond nog wel demolitie-

bataillions naar de belangrijke havenbekkens van Nederland aan de Noordzeekust. Want de nachtmerrie dat 

Holland uitvalsbases zou gaan bieden aan U-boote was al langer iets wat Churchill achtervolgde. Rotterdam 

was er bij uitstek geschikt voor. De sluizen bij IJmuiden waren grondig onklaar gemaakt en in de monding 

van het Noordzee-kanaal lag een zinkschip dwars over de geul. De Nieuwe Waterweg kon nog best een 

goede sluiproute bieden aan deze vechtvaartuigen, die hoogst effectief konden ingrijpen op de Atlantische 

Oceaan. De bataillons deden hun vernietigend werk en vernielden voorlopig voldoende kaden, 

haveninstallaties en watergangen om deze uitval op middellange termijn onmogelijk te maken. 
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Wat voor gezag had Winkelman, gelet op deze ontwikkelingen, nu in handen?  Het burgerlijk regeringsgezag 

dat nog uitgeoefend zou kunnen worden door de kroon als koning en ministers tezamen in het land waren 

gebleven. Zo heeft Winkelman de bewoordingen waarin Steenberghe zich uitdrukte begrepen. Het Militair 

Gezag had hij als OLZ al. Nu kreeg hij de wetgevende en uitvoerende macht in de volle omvang er nog bij. Hij 

was dus regeringsleider. Hij was dus noodwetgever. Hij heeft voor de korte duur dat de 

“bezettingsautoriteiten” nog geen gezag aan zich hadden getrokken bij Duits wetsbesluit inderdaad vrij 

ingrijpende wetsbesluiten genomen, onder meer over de onteigening van door oorlogsmolest vrijgekomen 

of aangetaste grondpercelen. Winkelman heeft aldus zo ongeveer de halve binnenstad van Rotterdam 

onteigend. Daaraan gaf hij verder ook uitvoering in het kader van de wederopbouw van de nog nasmeulende 

binnenstad. 

Winkelman besefte dat er personele en territoriale beperkingen waren aan zijn regeringsgezag. Op de eerste 

plaats waren, mede op zijn verzoek, in Zeeland en in Noord-Brabant gesloten afdelingen uit het Franse leger 

doende met weerbaarheidsactiviteiten. In Brabant was de verkenningseenheid van de groupe légère [de 

division d’infanterie (motorisé)]  mécanique de réconnaissance actief onder commando van lieutenant-

colonel Lestoquoi. Dat was een onderdeel van de noordwaartse beweging waarom Winkelman op 10 mei 

aan Maurice (Gustave) Gamelin had laten vragen. Winkelman had om een legerkorps met vier 

infanteriedivisies laten verzoeken door Van Voorst Evekink. Dat was dus een troepenmacht van ruim 

zestigduizend man. Winkelman zegde toe dat de Fransen daarbij konden rekenen op de volle medewerking 

van het Nederlandse leger. Winkelman vroeg dus een grote personele en logistieke inzet van de Fransen. 

Veertigduizend militairen bij de aanvang minstens. Oplopend tot zestigduizend.  Een logistiek onvoorbereide 

verplaatsing daarvan zonder voorafgaande verkenning was marstechnisch  onmogelijk, had Gamelin gezegd. 

Gamelin zou eerst verkenningseenheden vooruitzenden.  

De ervaring had geleerd, ook in België, dat de doorgaande wegen die voor zulk een massaverplaatsing 

vrijgehouden moesten worden niettemin toch ontoegankelijk of halverwege onbegaanbaar waren, doordat 

versperringen niet ongedaan gemaakt waren, vernietigingen op duikers en bruggen toch waren uitgevoerd 

en vooral doordat uit de tegenovergestelde richting horden burgerlijke vluchtelingen kwamen aangedrumd. 

Die  waren door geen macht te beteugelen en gingen zelf in de weg zitten om transport af te dwingen bij de 

oprukkende troepen. Gamelin wilde geen stoottroepen voorwaarts zenden zonder artillerie-ondersteuning. 

Die ondersteuning kon licht zijn. Maar ze moest er beslist zijn. Contact met de vijand zonder deze 

bescherming was in strijd met de modernste Franse tactische inzichten. Voor artillerie-verplaatsingen 

moesten de routes tevoren grondig in kaart gebracht zijn en beproefd op begaanbaarheid voor stukken en 

troep. Daarvoor waren pantserwagens, motoren met zijspan voorzien van mitrailleurs, direct gevolgd door 

lichte tanks onontbeerlijk. Het verzoek van Winkelman zou dus heel wat aan Franse zijde in beweging 

brengen. Gamelin ging er voetstoots van uit dat de Hollandse generalissimo dat bij zijn verzoek had beseft. 

Deze Nederlandse opperbevelhebber zou dus ook de wegen daartoe al hebben vrijgemaakt en logistieke 

steunvoorzieningen hebben getroffen. Dacht Gamelin. Dat was een misrekening. Die overigens Gamelin niet 

kan worden aangewreven. Winkelman had dat moeten voorzien en daartoe schikkingen dienen te treffen. 

Onder meer op het punt van de brandstofbevoorrading. Maar natuurlijk óók betreffende de toegankelijkheid 

van de smalle wegen die de verkenningsgroepen zouden moeten berijden. Nu bleek dat Winkelman in beide 

opzichten volkomen faalde. 

Als Winkelman, die eerder geen welberaamd vooroverleg had willen voeren, persisteerde bij zijn 

veelomvattend verzoek, dan zou Gamelin dat in welwillende overweging blijven houden, maar niets 

veranderen aan de oprukkende verplaatsingen van het zevende Franse leger die inmiddels in gang gezet 

waren, mede in de richting van Zeeland. Inmiddels zou hij twee verkenningsgroepen vooruit sturen: die van 

Lestoquoi en een onder kolonel Beauchesne, de Groupement de Beauchesne, die beide hun bevelen 

ontvingen van de commandant van de eerste lichte divisie te Westmalle. Die van Lestoquoi was er het eerste 
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en trok voortvarend oostwaarts, maar hij had toch weer enorm veel vertraging opgedaan ten gevolge van 

door de Nederlanders opgeworpen wegversperringen. Daar had Lestoquoi al breedvoerig over geklaagd bij 

het Algemeen Hoofdkwartier te Den Haag. Op 10 mei was Lestoquoi in Breda rond middernacht. Daar 

voerde hij een groot aantal besprekingen, waaronder één met de, reeds hierboven meermalen genoemde  

kolonel L.J. Schmidt, van de Peeldivisie, die daar wonderwel scheen te bivakkeren. Schmidt gaf aan dat zijn 

manschappen zich dapper weerden. Eigenlijk was zijn front totaal ingestort. Maar dat gaf de kolonel toen 

nog niet te kennen. Vermoedelijk kende hij ook de concrete details niet. Lestoquoi trok nu voort in de 

richting Tilburg en nam positie in tussen Oosterhout en Tilburg langs het Wilhelminakanaal alsook in Chaam 

en Gilze, waar hij een commandopost innam. Daar wachtte hij op de achteropkomende hoofdmassa die hij 

nog meende te kunnen verwachten terwijl hij nog dekking dacht te hebben van de Peel-Raamstelling. De 

Groupement de Beauchesne kwam inderdaad achterop in de avond van de 11e mei en in de ochtend van de 

12e en koos positie achter de riviertjes Mark en de Dintel. Hij veronderstelde op korte termijn contact met 

een voorhoede van de vijfentwintigste gemotoriseerde infanteriedivisie uit het Franse VIIe leger,  die Breda 

zou verdedigen tegen de Duitse massa, die, naar men aannam, aanmerkelijk vertraagd was. In de lucht 

waren de Duitsers oppermachtig.  

Als deze geïsoleerde Franse eenheden inmiddels contact hadden gemaakt met terugwijkende Nederlandse 

afdelingen en gezamenlijk front zouden maken tegen de invallers, dan vielen zij onder het Franse commando 

in Malle. Verder was Winkelman bericht dat Franse eenheden inmiddels in Walcheren waren aangekomen 

en daar ook positie kozen.  Dat gold ook voor Franse afdelingen die inmiddels rondom westelijk Breda waren 

aangekomen. Die vielen evenmin onder zijn regeringsgezag. Hoe het dan straks verder met hen moest als hij 

een integrale capitulatie zou moeten aanvragen, wist Winkelman niet. De verhoudingen met de Fransen 

waren op dat moment op het niveau van de opperofficieren uitermate beroerd. De één verweet de ander 

hem in de steek te hebben gelaten. Daarbij speelde de massale burgerlijke evacuatie van Breda een grote 

rol. Wie op dat denkbeeld is gekomen zal vermoedelijk altijd wel een raadsel zijn. De Bredase burgemeester, 

B.W.Th.  Van Slobbe,  heeft dat bevel inderdaad bekend gemaakt. Maar hij gaf voor dat hij wel moest omdat 

een Frans opperofficier die evacuatie had aanbevolen omdat in een inmiddels aangelegde verdedigingslinie 

door de Fransen de stad tot het uiterste tegen iedere prijs verdedigd zou worden. De Fransen ontkenden dat 

later categorisch. Ze hadden zulk een voornemen nooit gehad. Van Slobbe bleek dat evacuatieplan al lang  te 

hebben voorbereid, buiten verband met de Duitse inval. Het plan was afgestemd op een diversiteit van 

mogelijke calamiteiten, waaronder het uitbreken van besmettelijke ziektes, branden, ontploffingen of 

overstromingen. Op eerste pinksterdag, 12 mei 1940, zette Van Slobbe, een nogal autoritaire man die zwaar 

met zijn ambtelijk apparaat overhoop lag,  het als hoofd plaatselijke politie plotsklaps in werking.  

Vijftigduizend inwoners begaven zich chaotisch, matrassen, dekens en proviandvoorzieningen voor zich 

uitkruiend of op  fietsen en karren voortslepend,  buiten de bebouwde kom, waar geen 

opvangvoorzieningen aanwezig bleken. Dus gingen ze maar op de weg zitten en richtten in de bermen een 

soort kampeergelegenheden in.  De Franse commandanten protesteerden onmiddellijk. Ze konden geen 

kant meer op. De civiele evacuatie van Breda, inmiddels breed op gang gekomen, bleek niet meer te stoppen 

of terug te draaien: de burgemeester had geen communicatiemogelijkheden. Hij zond nu de 

gemeentepolitie uit, om mensen te manen terug te keren. Sommigen gingen inderdaad op weg, de meesten 

bleven in twijfel samenscholen op kruispunten. De nacht viel in. Men maakte dus toch maar bivak: dat 

stedelijke evacuatiebevel was toch niet voor niets gegeven? Het leidde tot een chaotische voortgezette 

uittocht zuidwaarts over de secundaire wegen die juist vrijgehouden moesten worden voor de Franse 

verkenningseenheden. De Fransen werden voorts in hun terugtrekkende bewegingen aanmerkelijk 

gehinderd door die massale legeringen op de wegen, bermen en afritten door de vluchtelingen die bleven 

twijfelen of ze verder zouden trekken en die ook niet meer terug durfden naar hun woningen: de 

geruchtenstroom over aanstaande bombardementen, straatgevechten, vergiftiging van drinkwater en 

voedselvoorraden gingen welig, uiteraard steeds meer aangedikt,  rond. Maar de Fransen konden ook geen 
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afwachtingsopstellingen inrichten. Ze zaten muurvast. Met transportmiddelen zonder brandstof. Contact 

met hun superieuren was niet te verkrijgen. Voedsel was nauwelijks te bekomen, slaapplaats al helemaal 

niet. Op locatie was door de Nederlanders niets voorzien. Die waren alleen met hun eigen hachje bezig, ook 

al hadden ze deerlijk om Franse hulp gesmeekt.  Precies het syndroom waar Gamelin op de wegen in België 

óók steeds mee had gekampt. De Franse troepen daar konden daar noch oprukken, noch terugtrekken: ze 

zaten muurvast tussen de panikerende burgervluchtelingen die in trossen aan hun tankjes gingen hangen. 

Gamelin heeft later beweerd dat hij dientengevolge de beschikking over zijn  strategische reserve kwijt was 

geraakt. Maar toen stond hij in het beklaagdenbankje te Riom. Als hoofdschuldige aan de Franse nederlaag. 

In Zeeland werd op 13 mei nog volledig gevochten. Daar waren geallieerde troepen slaags. Maar ook 

Nederlandse. Ging Winkelman eventueel over tot capitulatie dan kon Zeeland niet onder die overgave 

vallen. Maar had hij daarover dan nog wel het resterende regeringsgezag? Vermoedelijk dacht Winkelman 

van wél. Hij had geen reserves te horen gekregen van Steenberghe over zijn Militair Gezag, en evenmin hoe 

hij dat in combinatie met het burgerlijk regeringsgezag moest uitoefenen. Men moet aannemen dat Militair 

Gezag en burgerlijk regeringsgezag bij de overdracht in een soort osmose verkeerden Daarover was geen 

opmerking gemaakt. Zulks waarschijnlijk omdat noch Steenberghe noch Winkelman zich hier iets van 

realiseerden. Ze waren nu eenmaal niet in staatsrecht geverseerd. De Geer, die de Oorlogswet-1899 goed 

kende – hij had er met Reijnders vaak genoeg over gediscussieerd in de mobilisatiefases -- had wellicht 

daarover – over de scheiding tussen militair gezag en regeringsgezag -- iets kunnen opmerken of met een 

interpretatieve reservering kunnen komen, als hij bij zinnen was geweest, maar dat was niet het geval 

geweest, nu niet en in Hoek van Holland ook niet. De marine had, zonder zich van die gezagsoverdracht ook 

maar iets aan te trekken, het volle sop gekozen. Fürstner , de Nederlandse Commandant Zeemacht, was aan 

de Badhuisweg gebleven, waar zijn stafkwartier was. De vice-admiraal was verder wijselijk ver uit de buurt 

gebleven van Binnenhof, Lange Voorhout en Bezuidenhoutseweg. Wel was hij op paleis Noordeinde 

gesignaleerd. Vermoedelijk om Wilhelmina de gegevens te verschaffen voor haar eerdere overtocht naar 

Londen via een Engelse oorlogsbodem. De Nederlandse oorlogsbodems veronderstelde Winkelman op volle 

zee, of ze nu nog zeewaardig waren of niet. Zijn handelingen als regeringsgezagdrager hadden ook betekenis 

voor de verhouding met Nederlandsch-Indië. 

 De gouverneur-generaal daar, hoezeer ook volgens de Indische Staatsregeling opperbevelhebber van de 

Indische strijdkrachten, was merkwaardigerwijze aan Winkelman onderhebbend. Of Tjarda van Starkenborgh 

Stachouwer zich daar iets aan gelegen zou laten liggen stond zeer te bezien. Tijd om uit te zoeken, wat nu 

precies de verhouding was tussen OLZ en gouverneur-generaal over pas nog overgevaren Nederlandse 

oorlogsbodems in de Indische wateren die nog geen contact hadden gemaakt met de wal, had Winkelman 

niet. Hij wist dat in deze categorie een aantal nog afgewerkte prototypische onderzeeboten konden vallen. 

Daarvoor zou hij de zienswijze moeten inwinnen van de Commandant Zeemacht aldaar, de vice-admiraal 

Helfrich. Op dat moment waren die verbindingen verbroken. Waar Fürstner uithing wist Winkelman niet 

precies. De situatie rondom en in Rotterdam werd nijpend. De vijand had zich kennelijk vastgezet op het 

Noordereiland en op de noordelijke oever tegenover de Maasbruggen ter hoogte van de Boompjes. Beide 

partijen gaven elkaar geen krimp. De Duitsers konden niet noordelijk. De Nederlanders niet zuidelijk. Op de 

en in de omgeving van de Maasbruggen zaten mariniers die verbeten schenen stand te houden. Rotterdam-

Noord scheen vooralsnog vrij van Duitse troepen. De garnizoenscommandant kolonel Scharroo had geen 

overzicht. De situatie op het eiland van Dordrecht was onpeilbaar kritiek aan het worden. De 

kantonnementscommandant had geen gezag meer over zijn troepen. Het was een broer van Mussert, de 

leider van de NSB. De overste Josephus Adrianus, in de wandeling: Jo,  Mussert werd al maanden lang door 

zijn militaire omgeving als landverrader beschouwd. Jo zou op 14 mei daaraanvolgend als een hond door een 

onderhebbend reserve-eerste luitenant A.J. Kruithof standrechtelijk worden neergeschoten. Nog geen 

achtenveertig uur scheidden Winkelman nu van het allesverwoestende inferno dat het 
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terreurbombardement van de Duitsers te Rotterdam-centrum op 14 mei om ongeveer halftwee in de 

middag zou doen plaatsvinden. 

3.2.37  De overgave te Rijsoord 

Het bombardement noopte Winkelman tot een capitulatie in de namiddag op de 14 mei, ook omdat van 

Duitse zijde werd gedreigd met een vergelijkbaar bombardement op Utrecht en Amsterdam, en daarna op 

andere steden in aflopende bevolkingsgrootte. Hij had Scharroo eerst telefonisch gelast de 

onderhandelingen te Rotterdam over de plaatselijke capitulatie te rekken. Scharroo had hem de inhoud van 

het eerste verzoek om tot onderhandelingen van strikt lokale beperking over te gaan woordelijk  

voorgelezen in verband met een wapenstilstand. Scharroo had dat geschrift gekwalificeerd als onvoldoende, 

omdat de ondertekening alleen maar gewaagde van een “commandant van de Duitse troepen in de stad 

Rotterdam”. Scharroo suggereerde zélf Winkelman dat de rang, commandobevoegdheid en een specificatie 

van de betrokken vijandelijke leger-eenheid bij de ondertekening moest staan. Dat was géén idee van 

Winkelman die daarbij eerst zijn internationale juristen die hij op zijn Algemeen Hoofdkwartier echt wel had, 

had geraadpleegd. Scharroo kwam ermee. Hij meende dat het volkerenrecht dat gebood. Waar hij dat 

vandaan haalde blijft een raadsel.  

Maar Winkelman vond het een goed argument om de onderhandelingen nog verder te rekken. Als inderdaad 

Scharroo de verdediging van de stad op zou geven, dan lag het regeringscentrum geheel open. Dan was het 

nog een halfuur met stafauto’s naar Den Haag. Maar dan had het standhouden in de Vesting Holland zijns 

bedunkens nauwelijks nog enige betekenis. Het kon zijn dat de Britten en de Fransen daarover anders 

zouden denken: de Britten hadden gezegd dat de vliegvelden in Holland erg belangrijk waren voor 

bombardementsvluchten op het Ruhrgebied. Dat was nog steeds hun standpunt. Winkelman dacht dat het 

daarom beter was Londen te laten raadplegen. Die beslissing nam hij als OLZ. Het was een militaire 

beslissing. Niet een besluit van een regeringsgezagsdrager. Hij gaf Scharroo daarom order om inderdaad 

deze nadere eisen te stellen aan de ondertekening. Daarna zou dan Scharroo wellicht weer nieuwe 

bezwaren kunnen maken, onder meer in dier voege dat Rotterdam niet kon gelden als een militair 

verdedigde stad. Ik gaf weer dat Göring die zich inmiddels met de bombardementsvlucht indringend was 

gaan bemoeien daarin zeker niet berust zou hebben en dat Kesselring, de meerdere van Schmidt, die het 

ultimatum waarin met het bombarderen van Rotterdam had doen uitgaan, zich daartegen niet durfde te 

verzetten. Zie hierboven. Scharroo zond de kapitein Backer over de Willemsburg als parlementair naar het 

Noordereiland om zijn antwoord over te brengen aan Schmidt. Deze reageerde als boven aangeduid. 

Schmidt schreef op de achterzijde van het Nederlandse document dat Backer had overhandigd naam, rang 

en onderdeel op en gaf niet onduidelijk te kennen aan Backer dat Scharroo, als hij nog langer talmde,  een 

massaal bombardement over de stad  uitlokte. 

 Met dat billet in de hand keerde Backer terug over de brug. Halverwege de tocht bleken bommenwerpers 

uit het oosten in de richting van het Rotterdamse stadscentrum aan te vliegen. Het luchtalarm brak los en 

Backers begeleiders renden ijlings terug. Backer zocht zijn weg door het inmiddels door explosies geteisterde 

centrum, trof Scharroo in opperste ontreddering op diens commandopost aan de Varkensmarkt. Deze nam 

het ultimatum aan en bracht het zelf terug naar Schmidt. Hij gaf de stad over. Dat hield in dat Winkelmans 

toeleg om de Vesting Holland hermetisch gesloten te houden voor de Duitsers niet meer voor 

verwezenlijking vatbaar was. Dat zag Winkelman in. Londen berichtte dat het voorlopig geen middelen vrij 

had voor vluchten over het Ruhrgebied. Winkelman voerde overleg met de commandant Vesting Holland, 

generaal van Andel, de gebroeders van Voorst tot Voorst (Godfried en Herman)  die erkenden dat nu 

integrale militaire capitulatie aangewezen was. De marine werd niet geraadpleegd.  Fürstner was er 

vandoor. Maar schout-bij-nacht Heeris  was nog op zijn post. Winkelman had niet veel op gehad met de 

marine, met de commandant zeemacht Fürstner kon hij slecht overweg, maar dit had hij toch niet mogen 

nalaten. Heeris kreeg pas van de capitulatie te horen toen het besluit was genomen. Daardoor konden 
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verschillende marineofficieren niet tijdig wegkomen en kwamen nodeloos maritieme middelen en voorraden 

bij de Duitsers terecht. Winkelman zocht nu per radioverbinding contact met de Duitsers. 

 Deze bevalen nu dat voorlopig gezant Julius Von Zech-Burkersroda zich als bevoegd parlementair zou 

vervoegen bij Winkelman om voorlopige condities te bespreken over een tijdelijk staakt-het-vuren. De 

gezant zat in Hotel des Indes. Die zat daar niet geïnterneerd, zoals vaak wordt aangenomen. De Nederlandse 

regering had zijn persoonlijke fysieke bewegingsvrijheid volkomen gerespecteerd, zoals het diplomatieke 

recht voorschreef, in afwachting van het moment dat de gezant zelf om zijn paspoorten zou doen vragen om 

naar Berlijn terug te kunnen keren. Von Zech-Burkersroda was echter gewaarschuwd dat in de 

hypernerveuze stemming in Den Haag die tot grote hoogte was gestegen, zijn veiligheid niet gewaarborgd 

kon worden.  

De gezant had daarom voorgesteld een riante kamer-en-suite in dat hotel te betrekken. Dan wist men ook 

waar men hem kon vinden.  Dus dat was voor Von Zech schuin oversteken naar Lange Voorhout 7. De 

condities gingen vooral over de tijd die er heen mee zou gaan voordat Winkelman alle sectorcommandanten 

had kunnen bereiken om hen te bevelen te wapens te strekken. De telefoon- telegraaf- en telexverbindingen 

waren her en der uitgevallen. Winkelman dacht er wel een paar uur mee bezig te zijn. Burkersroda gaf 

onmiddellijk de overeenstemming tussen hem en Winkelman door. Hij gebruikte daarvoor verschillende 

communicatielijnen, zelfs een open radioverbinding. Om ongeveer 18.00u bevestigde Berlijn de ontvangst 

van Burkersroda’s bericht. Het stemde er mee in. Om 17.00u waren al alle sectorcommandanten ingelicht. 

maar niet alle sectoren hielden meteen ook op met vuren. Te vaak was tevoren, ook namens de OLZ, 

openbaar gemaakt dat Nederland nooit de wapens zou strekken. Tegen 18.30-19.00u werd namens 

Winkelman een radiotoespraak voorgelezen via de zender Jaarsveld. Nog in de avond daarna klonken 

schoten, maar tegen middernacht werd het stil. De wapenstilstand gold voor het hele land met uitzonderring 

van Zeeland. Aldus de radioweergave.  

Winkelman werd nu gemeld dat hij op 15 mei om 8.20u zich moest melden bij de Willemsbrug Noordzijde te 

Rotterdam. Van daar zou hij worden begeleid door een Duits escorte naar de Christelijke Lagere School te 

Rijsoord waar ook het Duitse hoofdkwartier was. Vanaf Den Haag zou hij uit veiligheidsoverwegingen ook 

enkele Duitse motorrijders meekrijgen. General Von Küchler leidde als commandant van het Duitse 

achttiende leger de Duitse delegatie en de besprekingen. Deze waren kort. Om 10.00u was het voorbij. 

Winkelman kon terug naar Den Haag. 

Winkelman wees onmiddellijk bij de inleiding op de territoriale beperkingen van zijn gezag. Hij stelde dat  

dat niet verder strekte dan zijn feitelijke beschikkingsmacht in West-Europa binnen het grondgebied van het 

rijk en dus ook niet over het voor hem de facto geblokkeerde Zeeland. Hij capituleerde binnen dat 

machtsgebied. Hij kon daarbuiten geen jurisdictie uitoefenen. Von Küchler heeft daarna gevraagd of 

Winkelman nu om een militaire capitulatie vroeg of een integrale regeringscapitulatie die mede het 

burgerlijk gezag zou omvatten. Gaf hij de interne soevereiniteit op over dat gebied of niet? Daarop ontstond 

gesteggel. Beide militairen wisten niet goed wat nu het verschil precies was tussen feitelijke militaire 

beschikkingsmacht en interne soevereiniteit. Beide militairen hebben vermoedelijk intuïtief aangevoeld dat 

het laatste ergens toch verder gaat dan het eerste. Winkelman, tevens zich zeer bewust dat hij 

regeringsgezagsdrager was, wilde niet uit handen geven waar de ander niet om vroeg. Hij veegde dus dat 

tweede aspect onder het tapijt. Von Küchler had ook geen zin in complicaties. Hij had gewonnen. De 

rokende donkere wolken aan de einder verrieden het. En dat strijdtoneel in Holland was verder zo belangrijk 

niet. Na hem kwam Von Falkenhausen, die zou militair gouverneur worden van het bezette gebied, die had 

volkerenrecht gestudeerd,  die moest dat verder met die Winkelman regelen. Over de koloniën, de 

overzeesche gebiedsdelen en volksplantingen noch over marine en hun etablissementen verder nog een 

woord. Landrotten waren deze militairen alletwee en van transoceanische rechtsmachtkringen hadden ze 

nauwelijks enig benul. Dat Hitler groot belang kon hechten aan Nederlandsch-Indië wist Von Küchler niet, 
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maar dat besefte Winkelman beslist wel. Daarover wilde dus de OLZ het beslist hier in Rijsoord niet hebben. 

Hij sprak dus niet over zijn regeringsgezag. Ook daarom niet. 

4 De hervatting van de nationale defensiepolitiek door 
Nederland in internationaal verband 

4.1 De constitutionele positie van het oorlogskabinet 

4.1.1 De onmiddellijke problemen bij de fixatie van het Nederlandse kabinetsstandpunt 

Hoe belachelijk het ook moge klinken, het eerste probleem waar het oorlogskabinet in Londen mee kreeg 

te maken was: te beslissen of Nederland nog steeds in oorlog was met Duitsland. De Geer wou er eigenlijk 

niet aan. Als een jengelend kind zat hij steeds weer opnieuw te zeuren, dat dat toch eigenlijk niet het 

geval mócht zijn. Rotterdam brandde nog, dat was waar, de Nederlandse infanteristen die zich hadden 

moeten begeven in krijgsgevangenschap in Duitsland zaten daar in detentie, bij Breda werden 

oorlogsgraven gespit voor Franse militairen die daar gesneuveld waren,  maar De Geer vond het toch 

staatkundig onverantwoord om Duitsland als de vijand te zien.  Het zou onmogelijk blijken De Geer van 

dat idee terug te laten keren.  

Maar goed: men zat in Londen. Een stuk van de Nederlandse regering. Die had daar toch geen territoriale 

jurisdictie? Kon die daar wetbesluiten slaan? Waren die eigenlijk wel grondwetmatig? Ze konden in 

Engeland niet gehandhaafd worden. Dat was ook niet de bedoeling. Maar goed:  wat dééd men daar dan? 

Het regeringsgezag uitoefenen, was een oppering. Kon dat? Was dat niet gegeven aan Winkelman, de 

Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht? Steenberghe meende zich dat te herinneren. En dan: hoe lang 

dacht men te Londen te blijven?  Was er nog toekomst voor het kabinet in Nederland?  

De oprichting van het Londense “Terugkeerbureau” vond plaats. Maar door de minister van Sociale Zaken, 

de ex-schildersgezel Jan van den Tempel. Wat had die daarmee te maken? Dan was er de vraag naar de 

instelling van een “Militair Gezag” dat de terugkeer van het Nederlandse regeringsapparaat zou moeten 

voorbereiden. De status van dat Gezag wellicht als onderdeel van het intergeallieerde leger. Want dat 

terugkeren, dat zou een internationale operatie zijn. Al spoedig kwam ook aan de orde de onderschikking 

van dat Nederlandse Militaire Gezag  aan SHAEFF, de Supreme Headquarters of the Allied Expeditionary 

and France Forces. Daaruit zouden de jurisdictieconflicten met het Nederlandse Kabinet dat het Militaire 

Gezag wilde kunnen bevelen voortkomen.  

Iets dergelijks is wel al vroegtijdig ingezien. Daarbij speelde de persoon van Generaal Kruls een rol. Niet 

meteen, maar die man diende zich al gauw aan als de leider van dat Gezag. Kruls was overal waar banen 

werden vergeven. Een mannetjesmaker. Een Macher. Daarmee was ook opgeroepen het probleem van de 

verhouding tot Prins Bernhard als Opperbevelhebber der Binnenlandse Strijdkrachten. Ook een man, die 

zich niet liet wegcijferen. Wilhelmina stond gaaf en onvoorwaardelijk achter haar leuke schoonzoon. Die 

zou wel eens kwartier maken voor zijn schoonmoeder.  Dat was niet meteen duidelijk, dat kon ook niet. 

Maar dat hing in de lucht.  De oprichting van de Prinses Irene Brigade gaf er aanleiding toe. De 

stellingnames van Eisenhower en Montgomery in deze conflicten werden al mistig zichtbaar . De 

competentieproblemen binnen de saillant en corridor in zuidoostelijk Noord-Brabant tussen Militair Gezag 

en lokale burgerlijke autoriteiten eveneens. De overkomst van het kabinet als kwartiermakend 

“regeeringsgezag” ook. En de aangekondigde zuiveringen. Onvoorzien waren de militaire miskleunen. De 

stagnatie aan de Rijn. Een brug te ver. Het zat er echter allemaal aan te komen. 
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4.1.2 Perschef Pelt forceert een Nederlands regeringstandpunt over de staat van oorlog  

Het kabinet werd dus, min of meer bij toeval, weer verenigd met zijn constitutionele staatshoofd koningin 

Wilhelmina. Er was aldus toch weer een orgaan ontstaan, dat grondwettelijk erkend en omschreven was: de 

kroon. Dat orgaan had géén adviesorgaan, dat de grondwet vooronderstelde: de raad van state was niet in 

Londen. Maar de kroon kon wel bogen op bevoegdheden die de grondwet omschreef. Zij had in ieder geval 

uitvoerende macht. Nu had de OLZ door de overdracht van het regeringsgezag, waarbij hierboven al 

uitvoerig werd stilgestaan, die macht evenzeer. Er waren dus twee uitvoerende machten in het leven 

geroepen. Wat hun onderlinge verhouding was bleef voorlopig gissen. Dat hier een grote kans op positieve 

onoplosbare jurisdictieconflicten bestond, lag voor de hand. Er waren wellicht mogelijkheden om dergelijke 

conflicten op te lossen. Dat zou niet nodig blijken. Winkelman zou al heel snel buiten staat komen te 

verkeren om zijn macht als regeringsgezagsdrager in Nederland uit te oefenen. De Duitse rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandse gebied zou hem in krijgsgevangenschap interneren in Duitsland, samen met 

enkele opperofficieren uit het Nederlandse legerapparaat. Daar, in dat Duitse krijgsgevangenkamp, waar hij 

overigens met de plichtmatige voorzorg bejegend zou worden, kon hij feitelijk niets meer van die 

regeringsmacht uitoefenen. Hij maakte daartoe ook geen aanstalten. De bezetter had er dus voor gezorgd 

dat de hier bedoelde conflicten nu vooralsdan uitgesloten werden. 

Maar er was iets anders, dat kabinet en staatshoofd thans acuut bezighield, op het moment dat beide 

componenten van de kroon binnen de territoriale rechtsmacht van de Britse kroon waren gearriveerd, 

zonder nog organiek verenigd te zijn tot het grondwettig orgaan dat uitvoerende macht binnen het 

Nederlandse rijk toekwam. Dat was het antwoord op de vraag of Nederland nu kon worden aangemerkt als 

geallieerde van de staten die Duitsland formeel en volgens de door het volkerenrecht voorgeschreven 

procedure de oorlog hadden verklaard: Groot-Brittannië en Frankrijk. De koningin vond van wel. De 

oorlogsaanvaarding door Van Kleffens jegens de Duitse gezant had naar haar inzicht deze status automatisch 

doen ontstaan. Van Kleffens had de diplomaat aangezegd dat Nederland zich thans feitelijk beschouwde als 

te verkeren in oorlog met het Duitse rijk. Zelden had een minister treffender uiting gegeven aan de 

stellingname van de vorstin. Duitsland was een vijand. Dus was Nederland ermee in oorlog. En dus was het 

geallieerd met alle overige oorlogvoerenden met Duitsland die zich in een onderlinge verstandhouding of 

alliantie hadden verenigd, of zij nu feitelijke geweldshandelingen effectueerden tegen deze vijand of niet. 

De Geer zag dat zo beslist niet. Hoe hij het dan wél zag, was hem zelf ook nog niet duidelijk, maar hij kón zich 

niet zetten tot de houding dat Duitsland een “vijand” was van Nederland, hetgeen, omgekeerd, toch ook 

moest inhouden dat Nederland een “vijand” was van Duitsland. Dat bleek al navrant op de eerste dag dat de 

ministers zich als een soort oorlogskabinet verenigden rondom een aantal tafeltjes in Grosvenor House in 

het centrum van Londen.  Er was een soort persdienst geïmproviseerd door A. Pelt, die zich te Londen met 

voorlichting bezig hield ten behoeve van het departement van Algemene Zaken dat De Geer als hoofd van de 

raad van ministers tot zijn beschikking had.  

Pelt was hoofd van de afdeling voorlichting geweest bij het algemene secretariaat van de Volkenbond te 

Genève. Hij wist op dat internationale centrum, waar alle diplomatieke berichten inkwamen  over 

oorlogsvoorbereidingen, actuele geweldshandelingen, rechtsmachtconflicten en militaire 

troepenverplaatsingen, als géén ander, wat West Europa te wachten stond. Hij zag ook in dat de Volkenbond 

in die heksenketel toch nog steeds als bureaucratische organisatie intern de nota’s over de afdelingen en de 

delegaties bleef rondpompen. Maar hij zag ook in hoe doelloos dat was, al vonden veel van zijn collega’s die 

bubble recht comfortabel. Pelt kende Van Kleffens. Die lichtte hij vaak in, voor zoveel nodig: Van Kleffens 

had zelf nogal wat contacten. Beiden wisten zeker dat Nederland niet buiten de oorlog kon blijven. De 

neutraliteitsverklaring zou deze keer geen zier helpen. Van Kleffens, wetend hoe slecht toegerust het 

kabinet was, in het bedrijven van internationale sympathievergaring voor de soms uiterst merkwaardige 

standpunten van het inmiddels wereldvreemd gebleken kabinet, zag ook in dat dat kabinet waarschijnlijk 
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niet in Den Haag zou kunnen blijven. Hijzelf zag iets, te zijner tijd, in verplaatsing van de regeringszetel naar 

de Nederlandse gebiedsdelen  in de Caraïben of in het Verre Oosten. 

 Het eerste had verre Van Kleffens voorkeur, omdat hij meende dat de USA onvermijdelijk als mede-

geallieerde ook in de oorlog zou komen. Willemstad, met zijn baai en havenbekkens kon dan een maritiem 

steunpunt worden voor de inzet van Amerikaanse luchtstrijdkrachten en smaldelen. Kon Pelt niet 

overgehaald worden om dán, onder die omstandigheden, voorlichter te worden te behoeve van een 

vermoedelijk wat onhandig en krakkemikkig oorlogskabinet der Nederlanden? Van Pelt kende De Geer ook.  

Hij kende dus ook de defecten en onwezenlijkheden in ’s mans internationale inzichten en het verstarde in 

zijn  mentale huishouding. Als het kabinet wellicht zich naar het buitenland zou moeten verplaatsen, was er 

aan het Nederlandse volk vooral wat uit te leggen. Kon Pelt dan zijn expertise op het gebied van de 

internationale voorlichting beschikbaar stellen voor dat doel? Pelt kende het jargon, de kanselarijstijl, de 

omzwachteldheden in het interstatelijke taalgebruik. Pelt kende ook de narrigheden tussen regering en 

legerleiding. Pelt was bereid.  

Zodra hij hoorde dat Van Kleffens  in Londen was gearriveerd in de meidagen 1940, vloog hij, dit gesprek 

indachtig,  op eigen initiatief naar Londen. Van Kleffens was blij met hem. Maar hij waarschuwde alvast voor 

De Geer. Als die zou komen – dat was nog volstrekt onduidelijk – dan was dat geen strijdvaardige staatsman 

die zich van heler harte de geallieerde zaak zou bekennen.  Dat had Van Kleffens toch nog in april heel 

duidelijk meegekregen.  Pelt stond verder  geheel nieuw in het gewemel van de kamgaren pakken die naar 

mottenballen riekten. Pelt bezag de vermoeide huisvaders en merkwaardige eigenheimers die hem als 

ministers later werden aangewezen, met belangstellende opmerkzaamheid.  

Hij had een bureau aangewezen gekregen op de Nederlandse diplomatieke legatie te Londen, waar ook een 

nerveuze spanning heerste. Hoe zou het ook anders kunnen?  Er waren een groot aantal ambtenaren druk 

aan het telefoneren. De koningin was ergens in Londen. De gezant, Michiels van Verduynen, was met haar 

en Van Kleffens bezig een soort proclamatie te ontwerpen, gericht tot het Nederlandse volk. De koningin zat 

toen als gast op Buckingham Palace en was daar niet benaderbaar. Ze was logée van George VI en moest zich 

in diens huishouding voegen. Majesteit hield daar geen kantoor, zeker niet als staatshoofd. Van Kleffens was 

haar penvoerder maar trachtte al te strijdbare taal toch te voorkòmen. Er was in Den Haag nog steeds een 

OLZ. Die was belast met de krijgshandelingen. Dat was Wilhelmina niet altijd goed bij te plussen. Maar er zou 

een koninklijke standpuntbepaling komen. 

Daarin werd in ieder geval het idee van een regeringscapitulatie verworpen. Die tekst, Pelt nog onbekend, 

werd aan de internationale nieuwsagentschappen doorgegeven. In de Nederlandse nieuwsuitzending, via de 

BBC gerelayeerd, werd ze voorgelezen. Of ze opgepikt werd door de zenders Jaarsveld of Kootwijk was niet 

bekend. Kort daarop kwam het departement van Buitenlandse Zaken te Den Haag  aan de lijn. Dat was Van 

Royen, die doorgaf aan graaf W. van Bylandt, gezant te Egypte, maar toevallig in de Londense legatie 

aanwezig, dat Winkelman “de wapens had neergelegd”. Wat betekende dát nu weer? Was er een capitulatie 

aangeboden of zelfs overeengekomen? Was dat dan tóch de regeringscapitulatie die eerder was afgewezen 

in de proclamatie? Zo kort daarna al? Wat was er gebeurd?   Hoe dit te verklaren? Gezant Michiels kwam op 

de legatie. Hij wist iets van het bombardement op Rotterdam. Hij wist niet hoe erg dat het was, maar hij had 

van Van Kleffens begrepen dat het echt héél erg was. Hij wist niet, wat Winkelman nu eigenlijk precies van 

plan was. Het Algemeen Hoofdkwartier had gezegd: “Wij leggen de wapens neer”.  Dat kon duiden op een  

tijdelijk staakt-het-vuren. Dat kon ook een lokale militaire capitulatie betekenen. Het kon een 

regeringscapitulatie inleiden. Als dat zo was, dan zou Van Royen dat gezegd hebben, giste Michiels. Dat was 

tenslotte niet in lijn met het regeringsbeleid tot op heden geweest, voor zover er eigenlijk van zulk een 

beleid sprake was. 
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Er moest nu aan het Nederlandse volk, maar ook aan alle andere staten, kennis gegeven worden van het 

onmiskenbare geografische feit dat het Nederlandse kabinet niet alleen niet in Nederland zat, maar zich had 

begeven naar Londen. Dat laatste moest toegelicht worden naar strekking, rechtsgevolgen en verdere 

feitelijke consequenties. Er moest nader uiteengezet worden dat en waarom in Zeeland de strijd in geallieerd 

verband nog werd voortgezet. En wellicht ook, dat dat in Noord-Brabant nog het geval zou kunnen zijn. 

Bijvoorbeeld met het oog op de posities van de Franse eenheden die daar de strijd nog steeds zouden 

kunnen blijven aanbinden. Dát daar Franse militairen waren, wist het Nederlandse kabinet. Wat ze daar 

eigenlijk deden, wist het niet. Wat ze van plan waren nog minder. Het kon zijn dat Gamelin inderdaad het 

VIIe leger in beweging had gezet. Als dat zo was, zou die strijd in Brabant nog lang voortgezet kunnen 

worden. Of het kabinet daarin nog iets te beslissen zou hebben was onduidelijk. Had Winkelman hierover 

nog overleg met Gamelin? Niemand die het wist. Kon Winkelman wellicht ingrijpen in die strijd? Ook 

onduidelijk.   Verder zouden de buitenlandse diplomatieke posten binnen het Nederlandse apparaat dat de 

interstatelijke betrekkingen onderhield – dáárgelaten of dat nog steeds een departement van Buitenlandse 

Zaken kon heten – ingelicht moeten worden wat de interstatelijke zelfstandige rechtspositie van Nederland 

volgens dat kabinet op dat moment precies was. Nederland had immers nog de koloniën, overzeesche 

gebiedsdelen en volksplantingen, Nederland had overal ook nog consulaire posten, vaak waargenomen door 

consuls die géén Nederlandse nationaliteit bezaten, Nederland had verder op allerlei plaatsen attaché’s 

zitten met diverse missies.  

Als Nederland in oorlog was, dan zou men moeten aannemen dat ook de koloniën deelden in die 

oorlogvoering. Dan was, om het huiselijk te maken, Java in oorlog met Duitsland. Was dat inderdaad juist? 

Was dat het standpunt van het kabinet? Moest het dus óók alle gezanten of diplomatieke 

vertegenwoordigers van staten, naties en organisaties die zich met Duitsland ter zake van deze oorlog in een 

militaire alliantie verenigd hadden, beschouwen als representanten van een vijandige mogendheid of 

entiteit? Moesten deswege de gezanten die Nederland bij deze staten had doen accrediteren daarom niet 

onverwijld hun paspoorten aanvragen en trachten terug  te keren naar of terecht te komen in staten die 

geen oorlogsbetrekking met Nederland hadden of naar Londen zien te reizen? Moest niet onverwijld 

duidelijk gemaakt worden aan de gezant te Berlijn, Van Haersma de With, dat hij moest zorgen dat hij zijn 

paspoorten kreeg en dat hij verkaste naar een neutraal land, waar hij nog wel zorg kon dragen voor uit 

Duitsland nakomende Nederlandse ambtenaren of beambten die over heel Duitsland verspreid waren in 

verschillende bedieningen of betrekkingen? Het was een ingewikkelde kwestie.  

Van Pelt besloot eerst maar eens een algemeen concept persbericht te maken over de verplaatsing van het 

kabinet. Hij was zich bewust, dat hij in dit verband, op dit niveau, nu Winkelman kennelijk de wapens had 

doen neerleggen,  nog geen gewag moest maken van “verplaatsing van de regeringszetel”. Want was het feit 

dat een groepje ministers zich naar Londen had begeven inderdaad staatsrechtelijk zo’n verplaatsing van die 

zetel? Van Pelt wist wel dat de achtergebleven OLZ iets had toebedeeld gekregen dat schimmigerwijze werd 

aangeduid als het “regeeringsgezag”. Winkelman zat nog in Den Haag voor zover Van Pelt wist. Als 

Winkelman dat gezag had, was het zéker niet raadzaam om te spreken van een verplaatsing van het 

grondwettig “regeeringsgezag”.  Het kon nog zijn, dat Winkelman dat gezag uitoefende of ging uitoefenen --- 

dat zou Winkelman inderdaad nog gaan doen. Hij zou immers nog wetsbesluiten gaan slaan, onder meer 

betreffende de onteigening van percelen in het verwoeste centrum van Rotterdam. En over 

schadevergoedingsmogelijkheden met betrekking tot oorlogsschades of herstel daarvan. Dan moest het 

Londens kabinet geen standpunten kenbaar maken, die de indruk konden wekken dat Winkelman 

onbevoegd bezig was.  Zeer bepaald niet in een persbericht of communiqué dat vooral bestemd was ook per 

radio-omroep kenbaar gemaakt te worden in Nederland. Pelt trachtte dus uit de verwarrende reeks van 

elkaar tegensprekende feiten een tekst te componeren waarin hij duidelijk maakte, dat de grondwettige 

regeringsvorm nog voort bestond, maar dat het kabinet, om het verzet doelmatig te blijven coördineren en 

voort te zetten, voorlopig de wijk had genomen naar Londen. Minder kon hij niet zeggen, want als deze 
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regeringsvorm niet bestond of niet meer bestond, dan kon er toch ook geen kabinet zijn?  Hij schreef dus 

een ampele tekst, daarbij de verzetsintentie benadrukkend. Hij repte van “de vijand”. Dat was Duitsland 

immers, dat nog steeds gewapenderhand bestreden werd en dat moest blijven.  

Hij ging er mee naar de eenzaam aan een tafeltje zittende De Geer in de zaal waar ook de andere 

bewindslieden rondhingen. Er werd een diner opgediend, zag Van Pelt, de heren gingen de innerlijke mens 

versterken na alle doorgestane emoties. Maar De Geer bleef landerig voor zich uit zitten staren. Dat kwam 

prima uit: dan konden Pelt en De Geer eens naar de tekst kijken. Er was toch haast bij. Van Bylandt kwam 

het zaaltje binnen stuiven. Hij richtte zich onmiddellijk tot De Geer: er wás gecapituleerd. Ja, zei De Geer 

verstrooid, hij had al zoiets gehoord. Luitenant Post Uiterweer, een van de adjudanten van Dijxhoorn, had 

hem ingelicht. Maar moest De Geer dan niet als de wiedeweerga met zijn hele kabinet een beslissing 

forceren over de houding die de regering nu aannam met betrekking tot de voorzetting van de 

oorlogshandelingen?, aldus Van Bylandt.  Nee, aldus De Geer, de ministers zitten te dineren.  Laten die maar 

rustig “afeten”. Pelt herinnerde zich dat huiselijke woordje later nog goed.  Van Bylandt was zo opgewonden 

geraakt van de scène dat hij die later vaker afdraaide voor collegae. 

 De Geer las de ontworpen tekst nauwkeurig verder en stoof, als door een wesp gestoken, op bij het woord 

“vijand”. Dat kon helemáál niet. Hij schrapte het driftig door met Pelts aneline-potlood. De Geer verzonk in 

peinzen, kennelijk op zoek naar het juiste woord dat de gewraakte term vervangen moest: “wederpartijder”, 

“tegenstander”, “wederstrever”, wellicht alleen maar: “Duitschland”. Maar niet: “vijand”. Dat was te 

antithetisch kennelijk, dat was te bot, te oorlogszuchtig. Pelt keek er van op. Hij wist dat De Geer irenisch-

pacifistisch was, maar niet dat hij zo kon miskleunen bij  de taxatie van de feitelijke verhoudingen van dat 

moment, waarbij de versperringsballonnen tegen de avondschemering nog boven de Londense city hingen 

te wiegen. Er was nog een lange weg te gaan, totdat deze man inderdaad bevredigend zou kunnen 

functioneren als de leider van een Nederlands oorlogskabinet. Als deze De Geer dat ooit zou kunnen 

opbrengen. Pelt verklaarde later nog nooit zó erg van het kabinet te zijn geschrokken als juist op dát 

moment. Hoe zou het ooit kunnen samenwerken met de koningin, die deze vragen al lang niet meer wilde 

doen stellen? Hij voorzag een moeizame relatie met de steeds kribbiger wordende landsvrouwe. 

Van Bylandt kreeg nu de geamendeerde tekst te zien. Pelt was door De Geer teruggestuurd als een 

schooljongen en had de tekst vredelievender moeten maken. Maar Winkelman had weer een  verklaring 

wereldkundig doen maken via de radio over de intrede van de wapenstilstand voorafgaand  aan een 

capitulatie. Moest daar geen stenogram van afgewacht worden?  De ministerraad was tóch niet voltallig. Het 

bleek dat Van Kleffens, Welter (Koloniën)  en Dijxhoorn naar Parijs waren. Zo kon toch niets rechtsgeldig 

besloten worden?  

 De Geer was bezig de rest van de ministers te informeren. Dan moest afgewacht worden wat Winkelman nu 

precies gezegd had. Inmiddels was het tijd voor de avondthee. De ministers gingen deze thee gebruiken. 

Ongetwijfeld met een koekje. Twee versies van wat Winkelman gezegd zou hebben, kwamen inmiddels 

binnen. Er kwam een lange en verwarde discussie. Wat was, zo wilde De Geer weten, nu precies de 

verantwoordelijkheid te dezen van Winkelman? Kon die zomaar zo’n capitulatie aanbieden als het kabinet 

nergens van wist? En hoe kwam Winkelman er eigenlijk bij om zulks te doen met uitzondering van Zeeland 

en soms ook nog elders, in Noord-Brabant? Het was maar beter daar eerst een duidelijkheid over te hebben. 

Pelt greep nu in. Allemaal goed en wel, zei Pelt, maar dit kan niet. De persmuskieten uit de hele wereld 

krabbelen aan mijn deur. Er moet nu terstond een regeringscommuniqué komen. Daarover kon echter geen 

eenstemmigheid komen, zeker niet als er uit zou kunnen blijken dat er – waar dan ook – namens Nederland 

doorgevochten wordt. Men zou kunnen reppen van geweldshandelingen te Zeeland. Maar dan moest 

duidelijk zijn dat dat gebeurt onder verantwoording van de OLZ. Niet van de regering. Alsof die, zo voeg ik 

daaraan toe, daar iets over te zeggen zou hebben. Het bleef maar een oeverloos in-en-uit-gepraat tot ver na 

middernacht. Pelt gaf nu op eigen verantwoording een persbericht uit, waarin stond dat, in 
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overeenstemming met de door de Nederlandse regering  ingenomen beslissingen, “… de staat van oorlog …” 

voortduurt tussen het koninkrijk der Nederlanden en Duitsland. Pelt had voor de regering maar vast de 

beslissing genomen kort na half twaalf. Hij heeft niet verteld, later, wat De Geer daarvan vond. 

4.1.3 De koningin ontvangt haar “stelletje” op het gazon van Buckingham Palace 

De volgende dag ontbood de koningin haar ministers op een der gazons achter Buckingham Palace. In het 

paleis kon ze het groepje niet ontvangen als gast van George VI. Want ze ging iets onherleidbaars 

staatsrechtelijks doen. Dat kon ze niet onder het dak van een andere soeverein. Ze ging de heren zeggen, 

wat er te gebeuren stond. Waarschijnlijk op het moment dat Winkelman met Von Küchler over de capitulatie 

onderhandelde. Zij wilde “het stelletje” – zo noemde zij de ministers uit het kabinet-De Geer in 

correspondentie met haar dochter Juliana al een tijdje – vermoedelijk duchtig de wacht aanzeggen. De Geer 

had ze in Nederland al leren kennen als een weifelmoedig, alles subtiliserend legalist, die zorgelijk de situatie 

in West-Europa trachtte te vatten in juridische, vooral geruststellende formules. De neutraliteit, zoals De 

Geer die interpreteerde, neerkomend op een angstvallig overal buiten blijven.  

De Geer had in menig openbare toespraak doen blijken, dat hij meende dat wéér een Europese oorlog de 

menselijke beschaving totaal zou vernietigen. Nederland kón dat Armageddon niet overleven. Dus moest het 

er buiten blijven. Wilhelmina zag het anders, maar zij scheidde dan ook zorgvuldig Nederlands politieke 

zelfstandigheid van die van het staatkundig rechtsbelang van de Oranjedynastie. Zij zag zich nu op de plaats 

van Willem III, de koning-stadhouder. Hij had zijn dynastieke belangen binnen het toenmalig 

machtsevenwicht willen veiligstellen, waarbij de Republiek voor hem alleen maar een soort springplank was 

geweest om dat te bereiken. Daarom was hij op 4 november 1688 scheep gegaan met een immense vloot 

naar Engeland vanuit Hellevoetsluis. Hij had daarbij op het oog zijn soevereiniteitskring uit te breiden, daar 

had hij het grote Engelse veldleger bij nodig. De Hollandse Staten zouden hem zulk een geduchte militaire 

schare nooit gunnen, dat had de geschiedenis steeds weer bewezen. Daarom was Willem ook genoodzaakt 

geweest Londen op 18 december daaraanvolgend te bezetten. Met Londen achter zich kon hij koning 

worden van Engeland en Ierland. En met de daardoor te zijner beschikking staande troepen kon hij 

vervolgens weer teruggaan naar het Europese vasteland om daar een nieuw machtsevenwicht vestigen 

waarbij de Oranje-dynastie leidinggevend werd. Dat was nu ook het voornemen van Wilhelmina. Daarom 

was zij, ongehinderd door het “stelletje” alleen overgestoken met wat mensen uit haar hofcôterie. Dit was 

een zaak van soevereinen onder elkaar: George VI en Wilhelmina. Daar kon zij haar stelletje niet bij 

gebruiken. 

 Toch was het stelletje als hinderlijke kleefplakpleisters aan haar rokken blijven hangen. Ze dacht ze nu eens 

terdege te briefen. Wat ze precies heeft gezegd, daar op dat gazon, waar haar ministers bij elkaar stonden 

als verwaaide opgejaagde spreeuwen, in hun door het reizen verfomfaaide burgerkloffies met het gisteren 

ook gedragen overhemd, weten we niet. We weten uit dagboekaantekeningen van sommige ministers, dat 

de koningin hen “kordaat” toesprak. Ze stelde de onontkoombaarheid van haar besluit om haar gezag vanuit 

Londen verder uit te oefenen als een onbetwistbaar feit voorop. Verder, dat de oorlog diende te worden 

voortgezet. Voorts dat zij daar leiding aan dacht te geven. Haar regeringsgezag was ongeschonden. De heren 

dienden dat te handhaven. Ze konden gaan. Bolkestein,  de minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen tekende aan, dat hij zich versterkt wist door deze korte aanzegging. Wat de anderen ervan 

hebben gedacht weten we al helemaal niet. Welter, Van Kleffens en Dijxhoorn zaten in Parijs, dus véél kan 

de koningin hiermee  staatsrechtelijk niet hebben bereikt. In de avond van de 15e om elf over acht, hield de 

koningin een persoonlijke radiotoespraak via de BBC in het Engels. Een heel korte. De ministers wisten daar 

niet van. Ze had niet overlegd. Ze had geen tekst ter inzage gegeven aan De Geer. Gezegd werd, dat de tekst 

“hoogdravend” was, maar bewaard is ze niet. Veel opzien baarde ze ook niet. Ze zal dus wel ongeveer de 

weergave zijn, van de aanzegging daar op dat gazon van Buckingham Palace. De ministers moest de wacht 
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worden aangezegd, vooral De Geer. Nederland vocht onder háár leiding door. Het was de leden van het 

stelletje niet toegestaan daaraan te twijfelen. Dat mocht de wereld ook nog eens vernemen. 

Ik gaf al aan dat Wilhelmina in Londen regelmatig blijk gaf van zelfoverschatting als persoon en als 

constitutionele ambtsdraagster. Die neiging had ze altijd gehad. Ze had ook Wilhelm II en George V een 

macht toegekend die ze constitutioneel nooit konden waarmaken. Daarom had ze veel waarde toegekend 

aan hun persoonlijke toezeggingen. Zoals nu, ook weer, aan die welke George VI gedaan had met betrekking 

tot het zenden van een expeditionaire macht naar oorlogvoerend Nederland. Die had gezegd dat hij het zijne 

zou doen. Maar dat dat alleen maar neerkwam op het bellen van Winston Churchill, daar had ze niet bij stil 

willen staan. Zij meende dat ze nu, net als Willem III, in wie ze hardnekkig haar roemvolle voorganger wilde 

blijven zien – wat hij volgens het Salische erfrecht met betrekking tot de oppermacht per definitie nooit was 

geweest – in de gelegenheid was persóónlijk via George VI het Britse leger aan te wenden voor de 

restauratie van de monarchale macht die koning Willem III, haar vader, zo ten onrechte door opstandige 

revolutionairen was  ontnomen.  

Zij zou met de Engelse invasiemacht terugkeren. Zij zou een monarchale macht restaureren, waarbij de 

volksvertegenwoordiging niet anders zou zijn dan haar hoogste adviseur. Zij kon van het stelletje niet 

verlangen, dat zij dat steunden – zij waren alle honkvaste benepen politici, omhooggevallen in de 

achterkamertjespolitiek van het parlementaire systeem dat Nederland had overwoekerd – maar ze had ze 

dan ook niet nodig. Gods wil had het Nederlandse volk weer gekluisterd aan de beteugeling van de 

Oranjedynastie. Zelf zou ze dat verdoolde volk leiden naar het licht, dat alleen Wilhelmina kon zien schijnen 

in de Londense duisternissen. Deze zienswijze zou haar gaandeweg overweldigen. Loslaten zou ze dit 

denkbeeld nooit meer. 

4.1.4 De Londense De Geer 

Over de Londense De Geer bestaan veel getuigenissen. Ook veel foto’s van de man. Op deze afbeeldingen 

zien we een schutterig persoon, de grijze hoed als bij de zwerver uit de jeugd-televisieserie Swiebertje op 

het achterhoofd, stakig en onzeker, vaak als heul zoekend bij de gestalte van een wat forsere minister. De 

getuigenissen zijn eendrachtig negatief. Er waren maar een paar honderd Nederlanders daar in de city of 

Londen in De Geers dagen – later kwamen er veel meer – en die kwamen elkaar nogal veel, eigenlijk veel te 

veel, steeds weer tegen. Eenstemmig gewagen ze dat De Geer de weg totaal kwijt was. Hij wilde naar zijn 

vrouw terug, hij miste de Mauritsstraat in het Haagse Statenkwartier, hij vond dat de Engelsen veel te veel 

Engels spraken en verder vond hij alles ook nog raar óók. Het was niet Hollands. Het was dus slecht.  Een 

benepen mannetje in een wereldstad. Natúúrlijk gaf hij geen leiding. Natúúrlijk ging er niets van hem uit. 

Geen charisma, geen visie, geen conceptuele gedachtegang. De kwade genius van deze schetsen hier is de 

jongensachtig ogende, magere en uiterlijk beschaafde Eelco van Kleffens. Die had als voorsprong dat hij 

Londen van vroeger al heel goed kende – hij was er in zijn jongelingsjaren surnumerair geweest in het gevolg 

van Henri Deterding  die daar het concern van de holdingmaatschappij van de Koninklijke Shellgroep krachtig 

bestierde – en dat hij, mede dientengevolge, goed uiterst beschaafd Engels sprak, dat van de upperclass, 

waarvan Eelco ook de mimiek, van zelfsprekende losheid en mateloze arrogantie moeiteloos had 

overgenomen.  

De Geer sprak redelijk school-Frans. Maar geen Engels. Dat deden ook zeer ontwikkelde personen in 

leidinggevende posities in het interbellum niet. Frans was de internationale taal bij uitstek, de Duitse de 

tweede, maar na de grote oorlog was dat veel minder geworden. Van Kleffens viel dus de taak toe De Geer 

bij alle vooraanstaande Britse ministers van het oorlogskabinet te introduceren. Daarbij maakte Van Kleffens 

ronduit misbruik van zijn linguïstische voorsprong. Dat deed hij, overigens, later óók bij Gerbrandy. Toen De 

Geer voor het eerst bij Churchill binnenkwam was het Van Kleffens die hem minzaam inleidde en vermaakt 

vaststelde hoe moeilijk De Geer het had om op de wat lispelende, grove en ook  wat snauwerige repostes 



 170 Neutraal Nederland-2.docx 

van de Britse premier adequaat te reageren bij gebreke van behoorlijk vocabulaire. Bij Gerbrandy was het 

nog iets erger, want die had geen enkel taalgevoel en De Geer had dat met die twee andere, voor hem meer 

gangbare, talen wel degelijk. Van Kleffens heeft direct het praatje ruchtbaar gemaakt dat De Geer bij de 

eerste kennismaking met de oorlogsleider zei, dat hij zelf eigenlijk van mening was dat er met Hitler 

afspraken moesten worden gemaakt over de invloedssferen op het vasteland. Als Londen akkoord was met 

de hegemonie van Hitler in westelijk Europa, dan zou Hitler de transoceanische aanspraken van de 

Engelssprekende volken wederkerig steunen en garanderen. Maar dan was er, dacht De Geer, toch geen 

enkele reden meer om de oorlog tot uitputting van het blanke ras voort te zetten?  De Geer had, aldus Van 

Kleffens, gesuggereerd dat er best een soort analogie van de vrede van Amiens inzat, die van 1802, waarbij 

Groot-Brittannië en Napoleontisch Frankrijk bereid waren geweest in dat soort termen elkaars ruimtelijke 

rechtsmacht-aanspraken te erkennen. Dat had Churchill, zo liet Van Kleffens standaard niet na op te merken, 

zichtbaar ontstemd. Dat gerucht was in de Nederlandse kolonie rondom Grosvenor House breed verspreid in 

ieder detail. Van Kleffens kon goed imiteren. Sedertdien wilde eigenlijk Churchill niet meer met De Geer over 

oorlogsaangelegenheden confereren. Aldus Van Kleffens. Daarover twee opmerkingen. 

• Van Kleffens kwam met dit verhaal pas aanzetten toen De Geer, tegen alle afspraken in overigens, in 

het najaar van 1940 in Lissabon bleef hangen na zijn ontslag als minister-president. Wilhelmina had 

De Geer niet langer in die functie willen tolereren. Het kabinet had een soort regeringsmissie voor 

De Geer in elkaar gefabriekt om dan iets te gaan doen in Nederlands-Indië van financieel-technische 

aard. De Geer was een soort reizend regeringscommissaris van financiën geworden. De Geer was 

echter op de tussenstop te Lissabon blijven hangen. In Londen circuleerde meteen het gerucht dat 

De Geer naar Nederland terug wilde, naar zijn vrouw. Dat deed De Geer enkele weken nadien 

inderdaad. Van Kleffens kwam toen los met het verhaal dat de Geer al van een basaal defaitisme had 

gewaagd bij dat eerste bezoek aan Churchill. Daar had Van Kleffens een goede reden voor. Hij zelf 

was in juni, juli en augustus 1940 behoorlijk terneer geslagen geweest betreffende de oorlogskansen 

die de geallieerden hadden. Dat had hij ook in het kabinet doen blijken. Hij vond de zienswijzen van 

Wilhelmina irrealistisch. Dat wàren ze ook. Zeker in 1940. Maar nu De Geer zich flink had 

gecompromitteerd door niet aanstonds door te reizen naar Batavia lag hier weer een kans. Want 

Van Kleffens had wel degelijk ambitie om minister-president van het oorlogskabinet te worden. Dat 

gaf cachet. Het hóórde ook echt wel bij Van Kleffens die Nederland nog steeds als middelgrote 

mogendheid wilde blijven zien. Dat kon niet, als andere kabinetsleden zich bleven herinneren dat 

ook Van Kleffens in de eerste maanden van het Londense verblijf van het kabinet zich óók had 

uitgedrukt in termen van een compromisvrede met Hitler, kon het zijn in geallieerd verband, maar 

was dat niet mogelijk, dan maar tussen Duitsland en Nederland afzonderlijk. Dat had hij Realpolitik 

gevonden van de bovenste plank. Daarmee was overigens een kabinetsmeerderheid het hartgrondig 

eens geweest. Alleen Gerbrandy en Van den Tempel beslist niet. Maar dat waren nu eenmaal 

grofstoffelijke kwanten die de finesses van de internationale politiek niet konden proeven zoals Van 

Kleffens. 

• Ten tweede: Halifax, Churchills minister van Buitenlandse Zaken wás bij die eerste ontmoeting 

geweest. Hij had De Geer zien binnenkomen en had gemerkt dat de oude man – hij was bijna 

zeventig en dat was destijds erg oud – niet op zijn gemak was. Zelfs Churchill had het gemerkt. Die 

was begonnen over de hegemoniale aanspraken van Hitler op het vasteland. Niet zozeer om De Geer 

echt inhoudelijk te polsen, maar meer om het gesprek vlot te trekken. De beide Engelse politici 

hadden goed in de gaten dat Van Kleffens daarbij weinig behulpzaam was. Het was Churchill 

geweest die had opgemerkt dat sommige politici dachten dat er nog best een soort interimaire 

vredesregeling met Hitler in zat. Politici uit landen wier grondgebied nu overweldigd was. Hij 
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noemde geen namen. Churchill stelde vast, dat hij dacht Hitler redelijk op de korrel te hebben. Dat 

was een va banque-speler. Alles of niets. En die dacht nu de bank volledig te doen failleren. In die 

stemming was het niet verstandig de dictator iets aan te bieden als een Vrede van Amiens. Daar zou 

hij een zwaktebod in zien. Dan ging de machtswellusteling nog een paar stappen verder. Halifax zag 

dat De Geer het wat sissend en spuwend onnavolgbare Engels van Churchill niet goed kon volgen, 

vooral als die ook nog Frans dreigde te gaan spreken. Dat had Halifax mogen bemerken toen Paul 

Reynaud, de Franse premier, in zijn wanhoop in mei 1940 nog had gevraagd om aan aantal Engelse 

squadrons. Churchill, altijd tuk om zijn talenkennis te etaleren, had toen telefonisch medegedeeld: 

“Je wouldrai, si je couldrai, but je connais pas!” vertaald dus: ik zou wel willen, als ik zou kunnen, 

maar ik kan niet. Halifax had wel bemerkt dat De Geer niet had begrepen dat Winston met de 

“Vrede van Amiens” iets Frans had willen uitdrukken. Halifax had Winston de analogie vaker horen 

verwerpen, anders had hij het óók niet begrepen. Hij duidde dus uit, wat de Engelse premier precies 

voor tussenregeling had willen uitsluiten. De Geer had toen bevestigend geknikt, jaja, dat soort 

vrede, dat zou kunnen helpen. Daar had Halifax het maar bij gelaten, want het dreigde een gesprek 

tussen twee doofstommen te worden. Het was Van Kleffens beslist toevertrouwd dit gebeuren in 

vals licht te zetten, vilein aan te dikken en De Geer als verdediger van een Amiens-constructie ten 

tonele te voeren. Maar het was een mooi verhaal, daar niet van. Het bleef dus hardnekkig. Want het 

gaf dekking aan allen die ook De Geers visie wel hadden kunnen delen. Alle voetlicht was nu op de 

ongelukkige druilsnor in Lissabon gericht. 

De Geer had een schitterende politieke carrière achter de rug. Hem lukte alles, waar in de twintiger jaren 

anderen faalden. Colijn bijvoorbeeld, die na de val van zijn kabinet naar aanleiding van het schrappen van de 

begrotingspost van het gezantschap bij het Vaticaan bij de kabinetsformatie de ene zeperd na de andere had 

moeten incasseren. De Geer lukte de formatie moeiteloos. Hij was nu eenmaal veel subtieler en wist meer 

van geven en nemen. Colijn had hem dat nooit vergeven. De Geer had uiteindelijk uiterst bekwaam de 

ingewikkelde financiële verhoudingenwet Rijk-Gemeenten door de Staten-Generaal weten te loodsen. Hij 

was veel minder controversieel. Hij was ook nooit het mikpunt van politieke hetzes. Zoals Colijn. Die had 

nooit kunnen verkroppen dat die miezerige De Geer er nu ineens met de bal vandoor gegaan was. Colijn was 

het die meteen na het aantreden van het kabinet-De Geer in augustus 1939 overal rondbazuinde dat De 

Geer een slapjanus-over-d’n-emmer  was. Dat kon Colijn, die spraakmakend was in het interbellum, en fraaie 

verhalen placht op te hangen, ook erg beeldend doen. Bij die sfeer sloot Wilhelmina zich graag aan, want die 

had eigenlijk aan alle legalistische bewindslieden de pest. Daarom kon Van Kleffens voortploegen in Londen 

in dat spoor. Het was al reeds omgewoeld. Als Colijn leidend bewindspersoon was gebleven in het kabinet, 

dan had hij inderdaad de wapens niet na vijf dagen doen strekken, ongeacht de aangezegde 

bombardementen van de grotere steden. Dan was het kabinet niet gevlucht. Dan was het gegijzeld door 

Hitler. De Randstad was dan veranderd in een rokende krater waarin maanden lang nog ontploffing op 

ontploffing zou hebben plaatsgevonden. Hitler zou het land overweldigd hebben, bezet en meteen een 

terreurbewind hebben gevestigd in het maanlandschap. Een militair gouvernement zou de zaak onmiddellijk 

op scherp hebben gezet. Zouden de geallieerden dan na de oorlog Nederland daarvoor dankbaar zijn 

geweest en dat getoond hebben via stoffelijke daden? Ze hadden dat toch ook bij poor little brave Belgium 

na 1920 niet echt gedaan?  Wellicht had De Geer, beseffend dat Wilhelmina ervandoor was, het Deense 

voorbeeld gevolgd. Dan was het mooie oude waterrijke Rotterdam van 1880 er nog gaaf geweest, de 

grachtengordels van Amsterdam pittoresk naar de kroon stekend. De fraaie Rotterdamse havenschilderingen 

van Gabriël, Van Mastenbroek, Moll en Weissenbruch alsmede Breitner tonen het overtuigend aan.  

Maakte De Geer een onvergefelijke fout toen hij de formatie-opdracht van 1939 aanvaardde? Had hij 

meteen moeten beseffen dat hij niet de vitaliteit bezat naar lichaam en geest, die een oorlogspremier 
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behoeft? Oud, minister van Financiën, in Colijns tweede kabinet van 1933-1937 heeft het steeds 

volgehouden, De Geer een zekere culpa in eligendo verwijtend.  De schuld om een verkeerde 

personeelsbezetting te kiezen voor een kabinet in barre tijden.  Oud heeft zijn hele serie Het Jongste 

Verleden, vervat in vijf kloeke delen parlementaire geschiedenis, thematisch gewijd aan dit submotief van 

zijn verhaalslijn. Het duikt in bijna ieder deel op. Men bedenke dat Oud ze schreef in de bezettingstijd als 

door de Duitse landvoogd Seysz Inquart afgezet burgemeester van Rotterdam. Hij keek terug op een periode 

waarin hij een prominente actieve staatkundige rol had gespeeld.  

Oud had in de beginmaanden van de bezetting erg dicht aangeschurkt tegen de Duitse 

bezettingsautoriteiten die hem hadden voorgehouden, dat het nu de gelegenheid was van Rotterdam de 

Rijnhaven te maken met directe aansluiting op Donau en Zwarte Zee- verbindingen. Oud was best bereid de 

Rotterdamse wederopbouwplannen mede onder dit aspect aan de burgerij te presenteren. Hij was best 

bereid de Duitse initiatieven tot innige verbroedering met het zo stamverwante Hollandse volk aan te prijzen 

en actief te faciliteren. Pas de inval van Duitsland  in Rusland bracht de Vrijzinnig Democratische Politicus tot 

nadere bezinning, zeker na de onomkeerbare nederlagen van de Duitse legerschare in de eindeloze steppes 

van de Ukraïne. Het kon zijn, dat ook Oud na de oorlog veel uit te leggen had. Mede omtrent zijn 

interveniërende rol voordat het bombardement van zijn stad losbarstte.  Na de oorlog zijn er veel geweest 

zoals hij die het best vonden als De Geer ging functioneren als de drager van aller schuld. Lou de Jong was er 

evenmin te beroerd voor. Bij geschiedschrijving ware altijd te letten op de motieven van de historiograaf 

zelf. 

Vele contemporaine politici stellen dat De Geer meteen zijn plaats als premier had moeten overlaten aan 

Colijn. Ik gaf al aan, wat er dan vermoedelijk gebeurd zou zijn. Verwijt men De Geer zelfoverschatting, dat 

zelfde verwijt kan ook met meer reden Colijn gemaakt worden. Nederland redden, door het te laten 

vernietigen, dat kon niet de roeping zijn van een Nederlands oorlogspremier. De vraag is, of Colijn het ambt 

uit de handen van De Geer had willen aanvaarden. Beiden waren elkaars doodsvijanden geworden. Ze 

wisten dat alleen door de vernis van een oppervlakkig beschaafde omgang op afstand te maskeren. De Geer 

had het ongeluk uiterst geschikt te zijn voor de post van  zondebok toen alles tegenliep. En er waren er te 

velen, die het prachtig vonden om hem daarvoor in te zetten, om eigener tekortkomingen en 

verwijtbaarheden te maskeren. 

4.1.5 De Londense Gerbrandy 

4.1.5.1 De gezagsgetrouwe Anti-Revolutionair 

Pieter Sjoerd Gerbrandy (1885-1961) had al een bonte carrière achter de rug toen hij minister van Justitie 

werd in het brede basis-kabinet-De Geer in 1939. Hij was na  zijn afstuderen in de rechten advocaat 

geworden in Leiden.  Daar kon hij niet aarden. Hij liet zich in Friesland aan de balie inschrijven en werd 

advocaat in Sneek. Hij was diepgelovig steil calvinist. Hij was echter niet echt tegen de socialisten, wat in die 

tijd van verzuiling, waarbij met name de confessionelen geacht werden vijandig te staan tegenover het 

socialisme, verbazing wekte. Gerbrandy vond dat de arbeiders in veel opzichten onrecht werd aangedaan en 

dat hun positie als werknemer in de nijverheid wettelijk versterkt moest worden. Hij had echter nogal wat 

tegen Pieter Jelles Troelstra die hij een onverantwoordelijke onrust stokende revolutionair vond, die van huis 

uit goed in de duiten zat wegens de goed renderende verzekeringsmaatschappij van zijn vader, waarvan hij 

later aardig wat revenuen trok,  en die de klassenstrijd er zo’n beetje als een hobby bijdeed omdat dat 

beantwoordde aan zijn maatschappij-omverwerpende romantische neigingen. Hij kende als Fries Pieter 

Jelles te goed. Hij had hem ook als kroegjool zoekende  student door de stad Groningen zien zwabberen op 

weg naar bordeelvertier. Gerbrandy, man van áán stuk en één geloof, moest dat soort lieden niet. Toen hij 

hoorde van de revolutie-poging van Troelstra meldde hij zich onmiddellijk als vrijwilliger bij een soort militair 
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weerkorps dat later bekend stond als de Bijzondere Vrijwillige Landstorm om de orde in Den Haag te helpen 

handhaven.  

Hij werd lid van de Anti-Revolutionaire Partij. Maar de dweepzucht met Abraham de Geweldige. Kuyper, de 

leider van de Anti-Revolutionairen,  die daarbij hoorde kon Gerbrandy echt niet opbrengen. Hij werd in 1930 

hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Kennelijk vond hij het daarbij behorend salaris te laag, 

want sedertdien grossierde hij in allerlei bijbaantjes die uitzicht boden op vacatiegelden, vooral in 

overheidsdienst. Hij had er op een gegeven moment zoveel dat het curatorium van de universiteit zich 

afvroeg of hij nog wel in staat kon geacht worden zijn professorale leeropdracht behoorlijk te vervullen. Hij 

werd juridisch adviseur bij de NV glasfabriek Leerdam, waarbij hij vooral het pleit voerde voor inspraak van 

de arbeiders in het crisismanagement. Hij was lid van de fractie van de  Anti-Revolutionaire Partij in de 

eerste kamer. Maar om dat adviseurschap goed te kunnen  behartigen, gaf hij dat op. Ook, omdat binnen 

zijn partij kanttekeningen werden gezet aangaande al dat geschnabbel met bijbanen. Men vond hem een 

rare eend in de calvinistische bijt. De Vrije Universiteit werd ook steeds argwanender of Gerbrandy zijn 

wetenschappelijke plichten wel degelijk nakwam. Hij schreef nauwelijks juridische systematische 

commentaren over het handels- en faillissementsrecht, en dáár was hij toch ook voor aangenomen? Hij 

maakte niet veel van de specifieke dogmatiek die de idee van de onherleidbare soevereiniteit in eigen kring 

veronderstelde. Theologisch bakte hij er niet veel van, alles bij elkaar.  Dat vond Gerbrandy zelf óók. Maar 

juist daarom zocht De Geer hem aan voor zijn kabinet in 1939. Hij had de steun van deze Anti’s nodig voor 

dat kabinet, en met Gerbrandy erin had hij daar uitzicht op.  

4.1.5.2 Minister van Justitie in het kabinet-De Geer 

Colijn wilde echter beslist niet dat Gerbrandy toetrad en liet hem dat ook duidelijk weten. En weer: juist 

daarom trad Gerbrandy toe. Hij vond dat Colijn iets te machtsbelust was geworden en dat de Anti’s niet 

goed meer letten op het eigenlijk landsbelang, maar alleen maar op dat van Colijn. Hij ging mee scheep naar 

Harwich. Hij wist niet zo goed, wat ze in Londen gingen doen. Maar leven onder de Duitse laars wilde hij niet. 

Hij liet vrouw en kinderen achter. Hij was diep onder de indruk van de manhaftigheid van de koningin. Dat 

liet hij blijken. Hij schrok ook van De Geers  zwabberkoers, maar hij sloot zich niet bij Van Kleffens aan die De 

Geer wilde wippen. Dat vond hij niet loyaal. En op dat moment ook bepaald niet in het nationaal belang. Hij 

kreeg wel aarzelingen jegens De Geer toen deze toch voorstander bleek van een vredesregeling op het 

continent met Hitler. Maar hij keek van diens plotselinge ontslag in augustus door Wilhelmina op. En nog 

verbaasder was hij toen Wilhelmina hem wilde aanstellen als minister-president. Hij vond dat De Geer fout 

handelde toen hij naar Nederland over Berlijn terugkeerde. Dat stak hij niet onder stoelen of banken. Maar 

veel waardering kon hij toch later niet hebben voor het schervengericht dat deze ex-premier sedertdien 

moest lopen. 

Gerbrandy vond zich in Londen misplaatst, hij kende geen Engels en van de internationale verhoudingen 

begreep hij nog steeds niet veel. Aan het eerste werkte hij duchtig. Hij trachtte onder meer met behulp van 

een koffergrammofoon Engels te leren en hij nam een Engelse secretaresse op wie hij oefende in colloquial 

English. Want Gerbrandy kon eigenlijk nog geen kop koffie bestellen zonder veel problemen. Hij begreep 

heel goed dat Wilhelmina hem als premier wilde omdat ze dacht dat hij haar monarchale pretenties 

steunde. Hij was echter hartgrondig voorstander van het representatieve parlementaire systeem. Niet 

omdat het zo goed functioneerde. Hij was ook van mening dat de tweede kamer in het interbellum het 

beslist niet goed gedaan had. Coalitievorming bleek bijna onmogelijk en kabinetscrisis volgde op 

kabinetscrisis. Hij vond ook dat de partijdiscipline die noodzakelijk was om aan kabinetsakkoorden uitvoering 

te blijven geven eigenlijk nauwelijks verenigbaar was met een ethisch verantwoorde vervulling van het 

kamerlidmaatschap om zonder last of ruggenspraak te stemmen. Dat moest anders. Maar Gerbrandy zag zo 

gauw niet hoe. Hij vond verder Van Kleffens eigenlijk als premier geschikter, maar hij ervoer ook al dat Van 
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Kleffens daarvoor te graag stookte en intrigeerde. Wilhelmina zei hem, dat hij maar moest doen wat de 

majesteit van hem verwachtte. Uiteindelijk nam Gerbrandy de aanstelling maar aan. 

4.1.5.3 Gerbrandy als oorlogspremier te Londen 

Hij moest nu coördineren. Hij moest terugkoppelen, maar ook delegeren. Hij moest overzicht houden over 

alle portefeuilles. Maar hij moest ook overzicht houden over het algemene strategische beleid van de 

geallieerden. Niet, dat hij daarin wezenlijk iets kon veranderen. Nederland had, na de tweede slag in de Java-

zee in februari 1941, geen oorlogsvloot meer. Wel hier en daar wat verspreide oorlogsbodems, waaronder 

onderzeeboten, maar militaire kracht van betekenis bracht het onttakelde koninkrijk niet meer in bij de 

totale geallieerde oorlogsinspanning. De oorlog had zich ontwikkeld tot een wereldoorlog, en de 

geopolitieke dimensies daarvan kon Gerbrandy niet goed begrijpen. Hij was in het kabinet de enige niet. 

Maar wel de enige die er voor uit kwam. Verder werd hij geteisterd door een toenemende doofheid, die hij 

niet wilde erkennen. Hij stond begrijpend en kennelijk toestemmend te knikken als een collega of ambtenaar 

iets vroeg of voordroeg, en bleek dan achteraf eigenlijk niets of niet veel verstaan te hebben. Hij ontkende 

dan ooit geïnformeerd te zijn of zei dat hem een kwestie nooit was voorgelegd. Hij werd ook door 

vermoeidheid steeds narriger en tactlozer. En hij verheimelijkte beslissingen en aanstellingen ook vaak 

jegens hen die ze direct aangingen, wetende dat zij er niet mee zouden instemmen. Hij kreeg de naam een 

onbetrouwbare scharrelaar te zijn. Een verslicheraar, link als een looie deur.  

Hij merkte tot zijn ontzetting dat Wilhelmina’s staatkundige ambities steeds verder gingen. Ze wilde regeren 

zonder ministers. Ze vond dat ministers er toe deden, als er een volksvertegenwoordiging was waaraan deze 

bewindspersonen verantwoording schuldig waren. Maar die was er niet meer. Dus waren het slechts 

koninklijke zetbazen. Wilhelmina kon best zonder. Ze wilde in 1942 op diplomatieke missie naar de USA, 

maar zonder ministers. Ze wilde Roosevelt precies vertellen wat zijn militaire strategie hoorde te zijn en 

verder hoe het met het Nederlandse koloniale bezit in de naaste toekomst moest toegaan. Zij had 

persoonlijk immers het opperbestuur over deze koloniën, de grondwet droeg haar zulks op. Als 

staatshoofden onder elkaar zou ze de USA-president  duidelijk maken dat de inheemsen van haar koloniën 

niet tot zelfbestuur in staat waren. Van dekolonisatie kon geen sprake zijn, niet in de tijd van oorlog maar 

ook niet in de naaste decennia. Verder moest Roosevelt niet zo toeschietelijk zijn jegens de Russen, die 

sedert zomer 1941 óók al geallieerd waren. Ze hadden de Romanows vermoord en ze hadden hun 

buitenlandse schulden nietig verklaard. Dat waren schurken. Wilhelmina vond dat zij niet kon gelden als 

mede-geallieerde van dat soort tuig. Dat waren zo de eerste dingen die Wilhelmina te binnen schoten.  Er 

was nog meer. Maar dat hing af van het gesprek met Roosevelt, de man scheen af te stammen van een 

Zeeuwse familie, die zou wel onder de indruk zijn van de koningin der Nederlanden. Ze zou beleefd, maar 

beslist insisteren op inwilliging van haar verlangens. 

4.1.5.4 Wilhelmina’s staatkundige aspiraties in na-oorlogs Nederland 

Dat leek Gerbrandy geen goed idee. Dat soort dingen hoorde ze aan Van Kleffens over te laten. Ze mocht 

natuurlijk wel naar Amerika, als ze dat zo graag wilde, maar deze politiek uiterst gevoelige zaken waren 

kabinetsaangelegenheden. Ze kon zich best richten tot het Congres, maar alleen als ze dat deed op basis van 

de spreekpunten die het kabinet had goedgekeurd. Dat nam Wilhelmina hem uiterst kwalijk. Dat was een 

inbreuk op haar staatshoogheid. Dat nam ze niet. Ze legde het nog één keer uit aan de Walrussnor en gaf 

ook te kennen dat, als ze naar Nederland terug zou komen, de volksvertegenwoordiging voorlopig niet zou 

bijeenkomen, zo al óóit. Een volksvertegenwoordiging hoorde slechts advieslichaam zijn van de kroon. Geen 

mede-wetgever. En al helemaal geen lichaam, dat het aftreden van een minister zou kunnen 

teweegbrengen. De fout van de democratie was, dat het systeem vertrok van de vooronderstelling dat een 

meerderheid niet kon dwalen. Terwijl de geschiedenis juist bewees dat meerderheden altijd dwaalden. 

Alleen dynastieke soevereinen dwaalden nooit. Omdat ze regeerden bij de gratie gods. Dat had Nederland 
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nu wel begrepen, door de weedom van de oorlog.  Haar heldenvolk had immers genoeg van de democratie. 

Het wilde door de koningin alléén geregeerd worden. Niet door de partijbonzen die alleen maar uit waren op 

laag gewin. Het politiek bedrijf had het afgezworen. Het had nu eindelijk begrepen dat god zelf Nederland en 

Oranje had saamgevoegd. Dat was genoeg. De kroon, geadviseerd door een raad eerste klas deskundigen. 

Ze dacht een bewind van verzetshelden aan te stellen dat een soort nationale adviesraad voor 

regeringsvraagstukken zou vormen in dienst van de Kroon. Dat kon het beste bij noodwetsbesluit geregeld 

worden, als ze terug kwam van haar bezoek aan Roosevelt. Ze dacht de helden te kunnen benoemen op 

voordracht van de Engelandvaarders en koene strijders tegen de Duitse terreur die haar in Londen bezocht 

hadden. Gerbrandy zou er wel van horen. Dan zou ze ook meteen de staatkundige positie regelen met die 

adviesraad hoe het met de koloniën gesteld was in koninkrijksverband. Dit ging te ver, dacht de benarde 

Fries. Gerbrandy protesteerde eerbiedig maar hardnekkig. Dit ging niet. In Nederland zou parlementair 

geregeerd worden via politieke verantwoordelijkheid aan een volksvertegenwoordiging,  gekozen op basis 

van algemeen stemrecht. Vanaf dat moment had Gerbrandy het verkorven. Wilhelmina wilde hem niet meer 

zien. Maar zonder ministers terugkeren, dat wilde ze óók weer niet. Dat was een mazzel. Want als ze dat wél 

gedaan had, dan staat nog niet vast dat de bevolking daartegen in opstand gekomen was. Geluk was ook, dat 

Van Kleffens met deze majesteit eigenlijk ook niet meer door een deur kon.  

Ze had hem flink beledigd toen hij toch noodgedwongen  was meegegaan op haar reis naar de USA. Ze had 

hem niet nodig, wat dacht hij wel? Dat wist Van Kleffens ook niet, maar hij signaleerde met genoegen dat 

Roosevelt haar wel ontving maar niet te woord stond. Wilhelmina probeerde het wel, maar dan begon 

Franklin meteen moppen te tappen, anekdotes te verhalen, familiegeschiedenissen op te diepen en 

sportwedstrijden te analyseren, terwijl Franklin de ene cocktail na de andere mixte voor iedereen in de kring. 

Verder kwamen er dan familieleden van de Roosevelt bij zitten en die maakten er een recht gezellige 

bijeenkomst van rondom een flakkerend haardvuurtje. Ze praatten maar honderduit, vooral door elkaar 

héén, met van die ratelende Amerikaanse schelle stemmen en allemaal slang-uitdrukkingen. Van Kleffens 

zag dan Wilhelmina, die het toch al te gauw te warm kreeg, als een plumpudding in elkaar zakken, 

verpieteren en verslagen voor zich heen staren, op haar gezicht de uitdrukking “maar ik ben toch de koningin 

der Nederlanden!” terwijl haar kapsel er begon uit te zien als een verregende korenschoof op de wat 

kalende schedel. Van Kleffens had dan een royal good time, schrijft hij in zijn memoires. Hij kreeg het 

allemaal de andere dag op zijn  falie van de majesteit, Wilhelmina moest het ergens laten, maar over de 

dekolonisatie, waar Roosevelt hartgrondig vóór was en Gerbrandy en Van Kleffens tegen, konden majesteit 

en Franklin geen ruzie meer krijgen. Uiteindelijk strompelde Wilhelmina dan maar gedesillusioneerd op haar 

zware beveterde wandelschoenen weg, naar de dienstauto die haar naar haar persoonlijke onderkomen 

bracht. 

4.1.6 De andere ministers en hun entourage 

De overige ministers waren in Londen tot een enigszins hybride bestaan veroordeeld. Ze waren meegegaan 

met de HMS Windsor, omdat ze zelf vonden dat ze als homogeen kabinet staatsrechtelijk betekenis konden 

hebben als constitutioneel beslissingslichaam. Hoe dan, dat was de eerste maanden niemand duidelijk. We 

zagen, dat het tot en met september helemaal niet duidelijk was of de oorlogstoestand tussen Nederland en 

Duitsland nog zou voortduren. De meeste ministers dachten dat de oorlog eigenlijk beslecht was met de 

capitulatie van de Fransen in juni 1940. Het grootste en meest effectieve, Franse roemrijke veldleger was in 

tweeënveertig dagen totaal onder de voet gelopen. Wat dachten de Britten nu nog te kunnen uitrichten 

nadat veldmaarschalk Pétain de capitulatie plechtig had aanvaard en de Duitsers hun triomfantelijke 

overwinningsparade over de Champs Elysée hadden gehouden door een bijna uitgestorven Parijs?  De Britse 

vloot had amper de terugtocht van de British Expeditionary Force vanuit Duinkerken over de Kanaalgolven 

kunnen dekken, het was stomweg meer geluk dan wijsheid geweest dat de Duitse Luftwaffe de armzalige 
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vloot van jachten, Theems-aken en trawlers niet grondig had gebombardeerd en de schepelingen van dek 

gemitrailleerd. 

Er was nu een wat dompige schemertoestand vol zomerbroei ingetreden, waarbij Pétain kennelijk zat te 

overleggen met de Duitsers over de uiteindelijke condities van een vredesregeling. De moderne Franse vloot 

was niet volkomen geneutraliseerd. In Noord-Afrika lagen belangrijke smaldelen aan de kades. Als de 

Duitsers die bij hun oppervlaktevloot konden voegen, dan was de Britse vloot wereldwijd zo niet op 

achterstand geraakt, maar dan toch in de noordelijke kwadranten van de Atlantische oceaan  sterk 

gebonden. De suprematie van de Britten binnen hun imperium kon dan bedreigd worden. De dominions 

waren sedert 1920 niet direct erg geporteerd om hun belangen via Londen te laten behartigen. Canada, 

Nieuw-Zeeland en Australië konden Whitehall nog steeds niet vergeven hoe het nonchalant destijds, in 

1914-1918, was omgesprongen met de levens van de bereidwillig over de oceanen verscheepte 

dienstplichtigen en vrijwilligers, enkel om Londen te helpen bij het veiligstellen van zijn belangen in Europa.  

Hitler had een vaag vredesaanbod gedaan, stilte was nu neergedaald over het nog steeds walmende 

strijdtoneel. Nederland kon er geen garen bij spinnen om nu nog langer als ondergeschikte mogendheid deel 

te nemen aan een strijd die vooral Engelse belangen scheen te dienen. Het had nog altijd Nederlandsch-Indië 

binnen het rijksverband vrijelijk ter beschikking als het tot  vrede met Berlijn kon besluiten. Dan kon de 

beurtvaart op de Archipel hervat worden. Dat zou de economie van Nederland er snel weer boven op 

kunnen brengen. Wat dacht Churchill nu eigenlijk nog te bereiken?  Het totale faillissement van Groot-

Brittannië dat nog steeds de oorlogsschulden uit de oorlog 1914-1918 aan de USA niet had weten af te 

betalen? Nederland had verloren. Het zou zich continentaal moeten onderschikken aan Duitsland. De 

Duitsers moesten kunnen doordringen binnen de vrijhandelsafspraken binnen de Archipel en daar ook delen 

in de bodemrijkdommen, er zat niets anders op. In augustus 1940 was dat tot juni 1941 de hartgrondige 

overtuiging van de ministers Fürstner (minister van Marine),Van Kleffens, Dijxhoorn, van Welter (Koloniën en 

Financiën [ad interim]). 

De rest had eigenlijk geen internationale geopolitieke opvatting. Albarda, van de SDAP, was van het 

departement van Waterstaat. Hij had typisch een technische portefeuille die hij in Londen niet kon 

praktiseren. Hij had tijdens de meidagen niet onduidelijk doen blijken dat hij niets zag in een voortgezet 

militair verzet tegen het oppermachtige Duitse leger. Niet nadat dat zo makkelijk over de IJssellinie had 

weten te komen en niet nadat de Vesting Holland al in de ochtend van de eerste oorlogsdag vergeven was 

gebleken van de Duitse parachutisten. Hij had al bij overleg met Reijnders meerdere malen grote bezwaren 

gemaakt tegen diens intergeallieerde strategische visies over de Peel-Raamstelling en de plannen om samen 

te werken met het zevende Franse leger. Albarda had gevraagd of Reijnders dacht, dat hij de Peel-

Raamstelling inderdaad effectief zou kunnen houden totdat de Britten in de Vesting waren doorgedrongen, 

zodat vanuit Holland contact zou kunnen worden gemaakt met wat eufemistisch de Peeldivisie werd 

genoemd. Reijnders had geantwoord dat het dáár niet om ging, maar dat er een elastisch gesloten front 

moest zijn om de Duitse opmars af te remmen zodat de Fransen noordelijk bestendig stelling zouden kunnen 

nemen. Albarda was toen al uitgebarsten met de verwijtende vraag: “Generaal, wilt u dáár onze jongens 

voor opofferen?”. Reijnders had zich niet verwaardigd daarop  te antwoorden. Albarda gold bij hem als de 

vertegenwoordiger van de mentaliteit van het gebroken geweertje: de socialistische pacifisten aan wie te 

wijten was dat Reijnders nu geen jongere lichtingen over een hele generatie kon oproepen, geen modern 

defensiematerieel had en verder moest modderen met nog steeds onaffe stellingen waarin allerlei 

essentialia bleven ontbreken. Albarda had dat in de kelders van het departementsgebouw aan de 

Bezuidenhoutseweg herhaald op de 12e mei toen Winkelman even kort rapport kwam uitbrengen over de 

toestand van het Nederlandse leger. Hij had gesproken over de Duitse penetraties in de voorpostenstrook 

van de Valleistelling. Hij had geschetst dat het niet onwaarschijnlijk was dat die stelling  uiteindelijk de 

volgende dag ontruimd zou moeten worden en dat de spaarzame stukken 10. Veld al naar achteren werden 
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verreden, vér achter de oorspronkelijk geplande stoplijn. Albarda had de generaal gevraagd wat hij dacht te 

doen. Winkelman had geantwoord: “Doorvechten”. Albarda, de tranen in de ogen, had uitgeroepen: 

“Generaal als het verloren is dan laat ik die jongens zich niet doodvechten”. Winkelman was daar niet verder 

op ingegaan. Dit alles was bij Wilhelmina bekend. Er waren bij deze bijeenkomsten ambtenaren genoeg die 

er graag melding van deden maken bij haar adjudanten. Dat betekende dat Albarda gemeden werd door 

majesteit, als het even kon. Dat kon makkelijk. Er waren weinig Nederlandse waterstaatsvraagstukken acuut 

in Londen. Daarom kon Albarda ook bijna tot aan het einde van de Londense kabinetsperiode als minister 

aanblijven. Wat hij vond en uitrichtte deed er eigenlijk niet veel toe. Wilhelmina was zijn aanwezigheid 

doorgaans nauwelijks bewust.  Hij was gemarginaliseerd. Dat was voor zijn staatkundige loopbaan goed. 

Dat gold ook wel voor de achterdochtige en zwijgzame Jan van den Tempel, óók van de SDAP. Hij had de 

portefeuille van Sociale Zaken. Maar Jan wantrouwde militairen altijd en overal. En dat deed hij flink blijken. 

Hij kreeg steeds meer de indruk, dat de militairen,  die zich uit Nederland hadden gespoed naar Londen, het 

buitenspel zetten van de volksvertegenwoordiging heel best vonden. Hij dacht dat die militairen de koningin 

alleen maar zouden sterken in haar vooringenomenheid dat de parlementaire democratie in Nederland voor 

onbepaalde tijd in de ijskast zou moeten verdwijnen. En hij bedacht dat deze militairen dan een onevenredig 

beslag zouden gaan leggen op de rijksbegroting voor decennia. Verder, dat dan de begroting aan geen elke 

onafhankelijke controle zou worden onderworpen terwijl de eerste zorg van die militairen zou zijn om de 

staat van beleg binnen het koninkrijk zo lang mogelijk te prolongeren, zelfs als Duitsland integraal 

gecapituleerd zou hebben. Dan zouden vrijheid van drukpers, vrijheid van vereniging en vergadering, van 

openbare manifestaties, waaronder eventuele stakingen in de publieke sector volkomen illusoir worden: een 

militaire junta zou regeren via Wilhelmina, die dat maar best zou vinden.  

Jan was het duidelijk: dan zouden de socialistische en communistische partijen verboden worden, dat 

hadden Reijnders en Winkelman steeds graag willen hebben. Dan had hij, Jan, eigenlijk voor niets geleefd. 

Hij was vanaf 1915 tot 1939 tweede kamerlid geweest voor de SDAP. Hij had gezien, dat de militairen iedere 

staatsnoodtoestand aangrepen, om de politieke partijen en de vrije pers de mond te snoeren, het maakte 

niet uit op basis van welke verzinsels. Dat had hij ervaren aan Snijders, de eerste OLZ, aan Reijnders al 

helemaal, de tweede, en dat zou de derde,  Winkelman,  óók gedaan hebben, had hij als OLZ de tijd van 

leven maar gehad. Hij verdacht Dijxhoorn, de minister van Oorlog of van Defensie van dezelfde aspiraties. 

Die was luitenant-kolonel geweest. Die wilde straks een generaalsrang. En dan fijn een functie in het 

Militaire Gezag als Nederland straks toch weer vrij zou zijn, bijvoorbeeld na vredessluiting met Duitsland. 

Dan lag immers nog steeds een groot deel van Nederland in puin, dan zou de staat van oorlog of beleg nog 

steeds niet kunnen worden opgeheven. 

Jan  zou als minister van sociale Zaken  zijn maatregelen treffen. Hij zou, zo snel mogelijk, een bureau 

oprichten dat voorzieningen zou kunnen  treffen ten behoeve van de Nederlandse arbeidsmarkt, mocht 

Nederland weer bezettingsvrij zijn. Een bureau terugkeer. Zo zou hij dat noemen. Hij zou voorgeven dat het 

bedoeld was om de repatriëring van Nederlandse tewerkgestelden, in het kader van Rommes doemwaardige 

werkverruiming naar Duitsland gezonden sedert 1938, in goede en ordelijke banen te leiden. Hij zou dat 

bureau terugkeer inbedden in zijn departementale organisatie als een soort gedeconcentreerd agentschap, 

dat makkelijk over de collectieve middelen zou kunnen beschikken. Dat bureau zou in wezen tegenhanger 

moeten worden van het Militair Gezag dat die Dijxhoorn natuurlijk weer oeverloos in het bevrijde Nederland 

zou doen heersen en dat dus eigenlijk zich niets meer zou aantrekken van de grondwet en de daarin 

verankerde scheiding van de drie staatsmachten: de wetgevende, de rechtsprekende en uitvoerende 

machten. Jan zou de eigenlijke opdracht van het bureau terugkeer verheimelijken. Maar dat was zijn doel. 

De militairen mochten dat niet doorzien. En omdat het militaire element het kabinet dreigde te gaan 

overheersen, dat kabinet maar beter óók niet. Hij organiseerde dus maar vast bij voorraad een groot aantal 

schurende competentieconflicten. Jan liet zich niet gek maken. 
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Dijxhoorn, de minister van Oorlog, had het bij Wilhelmina voorgoed verkorven. Hij was immers representant 

van het militaire apparaat dat het in haar ogen verschrikkelijk  slecht gedaan had. Nog geen vijf aangesloten 

dagen had het weten stand te houden. En dat er millioenen waren uitgegeven voor het stelsel van 

fortificatieën, linieën en stellingen. Al op de tweede oorlogsdag was gebleken dat voor haar veiligheid in de 

residentie niet meer ingestaan kon worden. Dijxhoorns strategische inzichten waren nietswaardig gebleken. 

Zulke adviseurs had ze niet meer nodig. Ze wilde hem niet meer in audiëntie ontvangen. In november werd 

hij nog tot kolonel bevorderd, maar de plaats in het kabinet van hem werd door de houding van het 

staatshoofd steeds problematischer. Op 11 juni 1941 kreeg hij na nog wat strubbelingen zijn congé, onder 

meer wegens het interneringsbeleid dat onder zijn leiding plaatshad van krijgsgevangen Duitsers en de 

personele bezetting van het Bureau bijzondere aangelegenheden van zijn departement. In december keerde 

hij als generaal-majoor weer terug in actieve krijgsdienst. Maar de koningin bleef iedere omgang met hem 

mijden.  

Dat gold voorlopig ook voor zijn adjudant, de kapitein van de generale staf H.J. Kruls. Die was echter een 

bekwame bureau-intrigant. Kruls kon zich in de schaduwen van het apparaat handhaven, totdat, ineens, 

voor hem weer een fantastische carrière in het verschiet lag als hoofd van het bureau militaire terugkeer. 

Dat zou onder meer gaan voorzien in de onmiddellijke vestiging van een Militair Gezag in bevrijd Nederland 

in 1944. Dat ging concurreren met het bureau terugkeer dat Van den Tempel had opgericht. En niet zo’n 

beetje ook. Beiden eisten het toezicht op over te repatriëren Nederlanders, voormalig ingezetenen van 

Nederland en van elders komende werkkrachten en arbeiders. Maar het laatste claimde ook nog de zorg 

over de repatriëring van Nederlanders die krijgsgevangen hadden gezeten, in Duitsland of elders, staatlozen, 

ontheemden, geïnterneerden uit Duitsland in het algemeen, alleen reizende minderjarigen ongeacht of ze 

uit Nederland herkomstig waren of Nederlands waren, gedeporteerden en concentratiekampbewoners uit 

Centraal Europa, óók uit gebieden die niet hadden behoord tot Groot-Duitsland. Het bureau van Kruls 

groeide en groeide. En Kruls kreeg steeds hogere rangen. Majoor, luitenant-kolonel, kolonel, generaal-

majoor en luitenant-generaal.  

Wie mét hem was kon ook dat soort rangsverhogingen, zij het niet zo snel en niet zo hóóg, verwachten. Dus 

dat werd dringen in Kruls’ anti-chambres. Het kon niet op.  Deze zorg zou tot diep in de vijftiger jaren van de 

vorige eeuw actueel blijven. Van den Tempel zou bij dit competentieconflict het onderspit delven en 

voortijdig aan een maagzweer overlijden. Kruls bleek een gehaaide en hardnekkige tegenstander. Maar ook 

hij zou ineens abrupt, als chef-staf van de landmacht de dienst uit geschopt worden. Ook hem zou het 

Londense bureau-gevecht zijn leven lang achtervolgen. Maar hij had het er ook echt naar gemaakt. Van den 

Tempel niet. Opvallend en schrijnend blijft hoe deze conflicten werden uitgevochten over de ruggen van hen 

die de doelgroep vormden van deze bijzondere vorm van overheidszorg. Het scheen niemand wat te kunnen 

schelen. Kruls deelde overigens de inzichten van Van Kleffens. Hij vond dat Nederland mede-geallieerde was. 

Maar als het kon, moest Nederland toch de oorlogstoestand met Duitsland zo snel mogelijk beëindigen als 

dat met beperkt internationaal gezichtsverlies voor Nederland vanuit Londen goed te regelen was. Meer in 

het bijzonder: zonder, zijn, Kruls, ambtelijke positie aan te tasten. Zoals Van Kleffens ook voorlopig minister 

dacht te blijven. Voor beiden leek dat laatste – de ongehinderde voortzetting van hun aanstelling – bij de 

aanvrage van een compromisvrede met Duitsland voor Nederland, voorshands niet mogelijk. Dus zagen ze er 

van af. 

Charles Welter (1880-1972) had een fraaie ambtelijke carrière in Nederlandsch-Indie achter de rug in 1925 

toen hij minister van Koloniën werd in het eerste kabinet Colijn in 1925. Dat was het kabinet dat uitgleed 

over het gezantschap bij het Vaticaan. Hij werd daarna lid van een van de vele ambtelijke 

bezuinigingscommissies die de rijksdienst tussen 1929 en 1938 teisterden. Hij schrapte nogal wat 

aanstellingen. De slachtoffers heetten “weggewelterd”. Hij maakte daardoor heel wat vijanden. Welter werd 

in 1937 weer onder Colijn minister van Koloniën. Dat werd hij onder De Geer in augustus 1939 weer. Hij had 
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maar een enkel doel in deze bediening: behoud van alle koloniën, hoe de oorlog ook mocht verlopen. 

Daarom deelde hij met De Geer een eigenaardige interpretatie van de neutraliteitsproclamatie die De Geer 

in 1939 had doen uitbrengen. Deze proclamatie was uniform naar tekst in het hele rijk. Er lagen niet náást en 

onder deze proclamatie nog bijzondere regelingen voor de toepasselijkheid klaar in de Archipel, de 

zeestraten tussen de eilanden-groepen en de Nederlandse territoriale wateren in het Verre Oosten.  

Die mogelijkheid was er in 1905 wel geweest, tijdens de Russisch-Japanse oorlog. Ik gaf dat al aan: toen was 

het kabinet in eerste instantie van oordeel geweest dat de Russische vloot wel degelijk in Sabang zou mogen 

bunkeren om de koers te kunnen hervatten naar de Chinese Zee waar deze slag dacht te aanvaarden met de 

Japanse.  Aan deze reproviandering met kolen, olie en voedsel, hoe ook genaamd, had het kabinet géén 

beperkingen gesteld naar hoeveelheden, of naar substantiële hoedanigheid. Japan had in Londen geklaagd. 

Londen had in Den Haag doen klagen. En dat was op de instructie van onbeperkte kolenleverantie van hoge 

kwaliteit teruggekomen. Zie hierboven.  

Het had alleen minimale bunkering met brandstoffen willen veroorloven, zodat de Russische 

Oostzeesmaldelen de dichtst bij zijnde haven, waar hun toelating geen beletselen zou ontmoeten,  zouden 

kunnen bevaren. Dat was niet alleen tegen de doelstellingen van Sint Petersburg geweest, dat was ook in 

strijd met het kolenleverantiecontract dat met de kolenhandelsmaatschappij te Sabang was gesloten. Maar 

Den Haag had Batavia toch geïnstrueerd dat deze beperkingen achteraf in acht moesten worden genomen, 

al stonden die niet in de proclamatie van neutraliteit van 1904. En ook niet in de annexen daarbij. In 1914 

had Cort daarom op de uniformiteit van de proclamatie in alle gebiedsdelen van het rijk nauwkeurig 

toegezien. In 1938 had De Geer die overgeschreven voor die van augustus 1939.  

4.1.7 De militaire positie van Nederland in verhouding tot zijn koloniale rijk in het Verre Oosten 

Maar ná 14 mei 1940 ging Welter er nu een interpretatie  en toepassing aan geven die er op neer kwam dat 

daarbij ten aanzien van de Archipel aangenomen zou moeten worden dat er géén oorlogsdreiging was vanuit 

Japan. Weliswaar was Nederland niet neutraal meer jegens Duitsland, maar nog steeds wel jegens Japan, en 

wel zodanig, dat Japan in ieder opzicht economisch of stoffelijk kon worden tegemoetgekomen, tenzij 

Batavia toch anders mocht bepalen --- in overeenstemming met de minister van Koloniën in Londen. Welter 

dus. Het was duidelijk dat Welter beoogde alles wat maar enige provocatie kon betekenen voor Tokio in het 

militaire vlak uit de weg te gaan. Dus weer zoiets als wat aan de havenautoriteiten te Sabang in 1905 was 

opgegeven: zorg dat Tokio geen casus belli ontwaart in de bunkeringshoeveelheden. Thans, in 1940, was het 

omgekeerd: Batavia verbood geen stoffenleveranties aan mogelijke vijanden. Tokio eiste onbeperkte 

leveranties aan zijn krijgsmacht. Dat vergde het van Batavia. Vooral aardolie. Welter wilde dat Batavia 

daaraan ruimhartig zou voldoen. Maar de gouverneur-generaal, Alidius Tjarda van Starkenborgh Stachouwer 

was dat beslist niet van plan. Integendeel, hij had zijn economische onderhandelaar, Huib van Mook, 

opgedragen de contingenten te leveren delf- en grondstoffen die eventueel contra-bande konden opleveren 

ten sterkste terug te schroeven, desnoods een conflict met Tokio riskerend.  

Tjarda van Starkenborgh redeneerde dat Japan nu defensie-geallieerde was van Duitsland op basis van een 

wederzijds bijstandsverdrag van 1939, dat Duitsland aanvankelijk alleen met Italië had gesloten. Op 27 

september 1940 was dat pact uitgebreid met keizerlijk Japan.  Het leverde het beruchte, nogal vage 

driemogendheden-pact op tussen Duitsland, Italië en Japan, drie paria’s buiten de Volkenbond in de 

statengemeenschap. Het werd ook wel het pact van staal genoemd of staalpact. Het was overduidelijk een 

defensie-associatie. Het hield geen zelfstandige aanvalsverplichtingen in. De staten zouden elkaar bijstaan bij 

eventuele annexatoire operaties binnen de hun toegestane invloedssferen. Maar hoe vér dat die nu weer 

precies reikten, dat bleef ook al vrij onduidelijk, al was wel weer duidelijk dat Japan in het Aziatische gebied, 

het Verre Oosten, de militaire dominantie mocht claimen. Die dominantie moesten de twee andere partners 

in het Staalpact Tokio gunnen en bij zijn aanspraken die daaruit konden volgen, steunen. Je kon bezwaarlijk 
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de stelling blijven betrekken dat dat Nederlandsch-Indië niet raakte. Tenminste, zo zag Tjarda het. Dat De 

Geer daartoe weer heel best bij machte was, dat nam Tjarda dan maar op de koop toe, al kon hij daar geen 

waardering voor opbrengen. Het staalpact betekende stomweg dat Duitsland en Italië Japan machtigden om 

Nederlandsch-Indië naar believen aan en binnen te vallen. Tjarda zag anders niet ook Tokio anders zijn 

pretenties betreffende zijn overheersing van de Groot-Aziatische Welvaartssfeer die het had uitgeroepen 

uiteindelijk feitelijk zou kunnen realiseren. 

Duitsland was door de koningin tot vijand verklaard in haar proclamatie van 10 mei 1940. Dan waren 

Duitslands militaire vrienden automatisch Nederlands vijanden. Dan was Nederland jegens hen niet tot 

neutraliteit meer gehouden. De Archipel was Nederlands. Dus was de Archipel jegens Tokio niet meer 

neutraal. Dat hield niet zonder meer in dat het Tokio ook zelf moest aanvallen, maar toch ook niet, dat het 

kon voortgaan met Tokio van stoffen te voorzien die het in staat zouden stellen met Groot-Brittannië in 

directe oorlogshandelingen te treden. Tjarda besloot zo ook de neutraliteitsproclamatie, die wat hem betreft 

iedere gelding en verbindbaarheid had verloren, toe te passen, als die toch nog onverhoopt ter sprake zou 

komen. Wat hem betreft, gold die niet meer in het rechtsgebied van Nederland in het Verre Oosten. De 

situatie was immers daar volkerenrechtelijk drastisch veranderd sedert 10 mei 1940.  

Hij trad daarover met Welter niet in discussie. Hij zond hem wel steeds de communiqués over de 

economische onderhandelingen die Van Mook voerde met Japan. Met daarin diens uitgangspunten en 

bereikte resultaten. Tjarda was niet van zins Tokio de olie te leveren die zijn vloot in staat zouden stellen tot 

een militaire invasie op Java. Tjarda had voldoende inlichtingen om vast te stellen dat Tokio daarop 

rechtstreeks aanstuurde. Tokio zou dat proberen via legerbewegingen op het Aziatisch continent vanuit 

Korea, zuidwestwaarts naar Malakka. Daar zou dat leger vanuit het binnenland eerst Singapore, de machtige 

Britse oorlogshaven, overweldigen. Van daaruit zou het leger zich laten overzetten over Straat Malakka. Het 

zou dan Java binnenvallen vanuit de noordoostkust van het eiland aan die Straat. Batavia zou dan voor het 

grijpen liggen links van die manoeuvre, gezien de oprukrichting van de Japanse expeditionaire strijdmacht. 

De laagvlakte van Bandung zou zich uitnodigend zuidoostelijk uitstrekken als concentratiepunt voor verdere 

uitwaaieringen. Daarvoor zou Tjarda niet de hulpmiddelen gaan leveren, als het nog aan hem was daarover 

te beslissen.  Dat stond niet in dat beleefde eindcommuniqué. Dat was af te leiden uit de toegestane maxima 

in de aan Tokio gegunde contingenten. Als Welter of De Geer vonden dat dat anders moest moesten ze maar 

in Batavia aan de bel trekken. Dat deden ze niet. Ze keken wel uit: Tjarda had rechtstreekse lijnen met 

Wilhelmina.  

Welter blééf verder op het standpunt staan dat de Archipel voorlopig geen autonomie in koninkrijksverband 

kon worden toegestaan. Het kon geen dominion worden. Niet nu. Niet na de oorlog. Hij vond dat Pétain in 

Frankrijk de juiste verstandhouding met Duitsland had gevonden door in te stemmen met een Duitse 

bezettingszone langs de Atlantische kusten en voorts onder Parijs door naar Bazel, zodat Noord-Frankrijk een 

soort etappengebied werd voor het Duitse bezettingsleger. Op die basis kon een finale vrede worden 

gearrangeerd, met de Duitse hegemonie als axiomatisch feit in Centraal Europa. Dat kon Nederland ook best 

voorshands doen met Duitsland, waarbij de Archipel volledig onder de vrije beschikkingsmacht zou blijven 

van Nederland. Maar dan met concessies binnen de Archipel voor zover Duitsland die zou behoeven. In 

november 1941 kreeg hij dus het onvermijdelijk conflict met Wilhelmina en daarom met Gerbrandy. Hij 

moest aftreden. 

De rest van de kabinetsleden, alle in onze ogen redelijk bejaard, hardhorig, corpulent en voornamelijk 

bereden door het verlangen naar een warme kruik in bed en slaapsokken, had geen heel duidelijke 

denkbeelden meer over waar het met de wereld verder naar toe moest. Het was die lieden te ingewikkeld 

allemaal. Het eind zou de last wel dragen. En dat het einde naderbij was, dat nam die rest voor kennisgeving 

aan. Het kon er niet aan wennen dat niemand meer ordentelijk Nederlands sprak  en dat Amerikanen 

aannamen dat Kopenhagen de hoofdstad was van Amsterdam waar men klompen en tulpen produceerde. 
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Het loont de moeite de rest op internet even op te snorren. Vermoeide, duffe en belegen koppen staren ons 

aan op de fotografieën, de pupillen vergroot in dikke jampotglazige patrijspoorten in de brilmonturen. 

Wilhelmina had al veel eerder besloten, dat zij daarmee de oorlog niet ging winnen. Maar gelukkig 

arriveerden bijna wekelijks nieuwe van levenslust overschuimende jongelingen die dat wel degelijk voor haar 

persoonlijk gingen doen. 

4.1.8 Het Nederlandse ambtelijk apparaat en zijn leefwereld 

Dat brengt ons bij het gehele ambtelijke apparaat dat de Londense “regering” ondersteunde. De 

bewindspersonen waren in het begin allemaal minstens van middelbare leeftijd en meestal van betere kom-

af. Alleen Jan van den Tempel viel uit de toon. De rest was een voor die tijd hoge levensstandaard gewend 

en had, wat wij zouden noemen, redelijk wat kapsones.  Ook Albarda, de voorman van de SDAP en 

fractievoorzitter in de tweede kamer was van de gegoede burgerlijke stand, al mocht hij bij gelegenheden 

graag arbeideristisch doen net als Wibaut. Zie over de laatste hierboven. De meesten van hen voelden zich 

moederziel alleen in de wereldstad en vonden zich slachtoffer van de omstandigheden. Ze hadden om deze 

uithuisplaatsing niet gevraagd en het was niet eerlijk. Ze misten hun echtgenotes deerlijk. Ze hebben bijna 

allemaal in de avondlijke uren dagboeken bijgehouden. Tot hun nadeel en ter schenning van hun 

nagedachtenis als staatslieden – al zal dat niet beoogd zijn – hebben hun nakomelingschap, bloed of 

aanverwanten of erven anderszins bij nader inzien gedacht er goed aan te doen de privé-notities geheel of 

gedeeltelijk, soms geheel ongekuisd, ter publicatie vrij te geven. Wat hen daarbij bezield heeft is mij vaak 

nog steeds volkomen onbegrijpelijk. Ik kan mij niet voorstellen dat een nakomende generatie er iets aan 

heeft om te lezen dat een minister bijna niet kan zitten vanwege zijn aambeien en de problemen die hij bij 

de stoelgang ervaart. Het is natuurlijk een ego-document. Het schijnt toch zo te zijn dat de persoonlijke 

levensfeer na versterf geen beschermenswaardig rechtgoed of belang meer is. 

 De rechthebbende zal dan letterlijk wel ter ziele zijn, maar het blijft in enig opzicht onheus, vooral als 

betrokkene bedongen heeft dat zijn archieven vernietigd of opgeschoond moeten worden. Uit veel notities 

blijkt, dat de auteur zich onbegrepen voelt door collegae en vindt dat hij niet voldoende respect en 

waardering ondervindt. Maar dat is een algemeen gevoelen, niet oneigen aan het bereiken van de dagen dat 

anderen uw lendenen zullen omgorden en u brengen naar de plaatsen waar gij niet heen wilt. Aldus de 

Bijbel. En dat laatste was bij de burgers aan boord van HMS Windsor in hoge mate het geval. Velen van hen 

worstelden met hun eenzaamheid.  Moeder de vrouw zat thuis. Niemand zorgde voor een eenzame oude 

man. Als je het leest bekruipt je het vermoeden dat het onherleidbaar aroma van een zeer beperkt aantal 

verschoningen de ministerraad aanvankelijk geteisterd moet hebben. De bewindspersonen en hun 

topambtenaren waren, zo lang van huis, erg gevoelig voor de compassievolle vrouwelijke hand.  Die bleek 

altijd beschikbaar, ondanks de toch wel wat gevorderde leeftijd van de ontvanger van de milde verzorging 

die de hand bleek te kunnen bieden in allerlei opzicht. Genoeg secretaresses en ambtenaresses in de buurt 

en soms ook wel vrouwelijke vrijwilligers met meer dan stenografische bekwaamheden. Daar kwamen 

natuurlijk op de werkvloer ook weer moeilijkheden van als de mantelzorgster ineens een onverwachte en 

irreguliere vaste aanstelling kreeg, een bevordering of gratificatie die ook plotsklaps uit de grond gedampt 

scheen te kunnen worden. De ambtsdrager werd er natuurlijk weer niet op aangesproken, maar het 

roddelcircuit floreerde en de verhoudingen in de ambtshiërarchie kraakten. Dat kwam de werkzaamheden 

niet ten goede.  Sommige dagboekaniers schrijven het allemaal ook nog eens onbekommerd op en geven 

het later, als ze toch al in onherroepelijk diskrediet zijn gebracht, ook nog eens in erbarmelijk Engels gesteld 

uit. Smullen maar.  

 Het is bij bijna allemaal duidelijk dat er vrijwel geen besef bestond aangaande wat het in Nederland moet 

zijn geweest na juni 1941 toen de Duitse bezetter het regime aanmerkelijk begon te verstrengen, inziend dat 

hij niet in staat was gebleken het stamverwante volk voor de Duitse groot-Germaanse gedachte te winnen.  

De vervreemding van de thuisbasis in één jaar tijd is opmerkelijk. De ministers en hun topambtenaren 
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kunnen zich niet indenken dat een vijandelijk bezettingsbestuur de dagelijkse gang van zaken redelijk kan 

bemoeilijken. En al helemaal niet dat dat regiem zich anders opstelt, als het,  na de initiële 

overwinningsroes, waarin het zich grootmoedig wil betonen, allengs toch tegen zit op fronten ver weg van 

het mistige polderland. 

De Duitse legerscharen kwamen in november 1941 niet meer echt vooruit in de Russische winterstormen en 

vrieskou. Het Duitse veldleger  was wellicht voor mensen onoverwinnelijk, maar natuurverschijnselen kon 

het OKW nog niet temmen of afdempen. De Duitse bezetter in Nederland  ging zich nu toch wat 

afstandelijker opstellen tegen de overheersten, en dat zou alleen maar leiden tot nog meer beperkingen in 

de vrijheden, de welvaart, de doorschakelende nijverheid en tot de herziening van de plaats die dit 

Nederlandse volk zou innemen in de toekomstige Germaanse rechtsorde van het Derde, Duizendjarige Rijk, 

dat heersen zou van Stettin tot minstens aan de uitersten van de Kaukasus, zo niet nog veel verder. Het 

Nederlandse volk  had toch wellicht geen recht op een eerste rangsplaats in dat rijk, al was het 

transatlantisch heel vaardig. Misschien zou het beter verplaatst kunnen worden naar de Ukraïne waar het 

zich verder kon toeleggen op bodemverbetering en poldering alsmede veeteelt en agrarische kundes. 

Himmler zag daar alles in. Die was toch ook wat  teleurgesteld in zijn Hollandse volksgenoten. Het 

Nederlandse volk  miste het juiste rassenbesef. Dat was ook wat verwaterd door alle internationale 

aanrakingen die het als zeevarende natie na de zestiende eeuw had ondergaan en geabsorbeerd.  Misschien 

was het zelfs geen ras. Overal zijn teleurstellingen. In Londen had men geen idee van dit verloop in de 

verhoudingen tussen bezetter en bezet land. 

 Men zou het kunnen hebben. Maar men was er niet ontvankelijk voor. Men leed onder eigen zware zorgen, 

die men zich in Nederland niet kon voorstellen. Vooral politieke strijd, bureauvetes, competentieconflicten, 

strijd om een “juffrouw” die ’s avonds het leven veraangenaamde, de eventuele gevaren bij de Londense 

“Blitz”, de verhoudingen met de Britten, de vrees omtrent de achtergelaten bloed- en 

aanverwantschappelijke betrekkingen die het misschien toch wel moeilijk zouden kunnen hebben met al die 

Duiters om hen heen.  Dat werd niet anders toen berichten over razzia’s, deportaties, eindeloze detenties in 

huizen van bewaring, gijzelingen en vergeldingacties dagelijks de burelen van de ministers bereikten. Wat de 

jodenvervolgingen in 1941 en daarna betekenden drong evenmin echt door, omdat men er niet open voor 

stond. Verkrijgbaar was de informatie wel. 

 Maar zelfs de notabele vertegenwoordigers van het Nederlandse Rode Kruis waren er niet echt gevoelig 

voor. Het was natuurlijk naar, het was zelfs jammer, maar overal was wel eens wat en mensen moesten nu 

niet direct overal over zeuren. Dat werd iets anders toen in het tweede kabinet-Gerbrandy mensen uit het 

bezette Nederland ministersstoelen gingen bezetten zoals Van Heuven Goedhart, de nieuwe, boomlange 

minister van justitie die de uitgebluste Jan van Angeren op moest volgen. Maar ook hij werd al gauw 

aangestoken door de pathologische hang naar nieuwe machtsbereiken die de bewindslieden steeds meer 

overweldigden. Daaruit vloeiden ordinaire ambtelijke ruzies voort. En die brachten reorganisaties mee, 

nieuwe instituten met nieuwe bevoegdheden of zorgvelden en nieuwe jurisdictiebotsingen. En daaruit 

voortkomende krakende meningsverschillen. Die op een of andere manier op den duur toch nog Nederland 

bereikten.  

Ze veroorzaakten overduidelijk ondermijning van het gezag, de autoriteit, die de regering zo nodig had. Juist 

bij terugkeer. Zie hieronder waar ik wat illustraties daarvan geef. In deze Londense context beperk ik mij tot 

twee ministers die mij voor de vastgelopen competentieverhoudingen exemplarisch lijken. Dat zijn 

Gerbrandy en Van Lidth de Jeude, Zij doen er daar echt nog besluittechnisch toe. De eerste is 

oorlogspremier.  In de letterlijke zin van het woord. Er is oorlog. Die moet gevoerd worden. Nederland is er 

partij bij. Het kan niet veel, maar wat mogelijk is moet het bijdragen aan de kant van de geallieerden. 

Gerbrandy weet alleen niet hoe. Maar oorlog voert hij mede. Dat is al heel wat. Van Lidth is zijn minister van 
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Oorlog. Hij heeft heel wat op Gerbrandy aan te merken. Maar ook hij weet dat er oorlog gevoerd moet 

worden. Maar niet alleen met Hitler, Mussolini en Hirohito.   

Helaas ook met overambitieuze Nederlandse militairen. Voor hen is deze oorlog een buitenkans. Ze kunnen 

nu heel hoog worden in de rangen. Dat heeft Van Lidth best in de gaten. Hij moet daar niets van hebben. Het 

heeft, hoe hij het wendt of keert, niets meer met het landsbelang te maken. Zijn grootste wederpartijder is 

voorlopig een zekere H.J. Kruls. Maar ook een zekere Lou de Jong, die het leuk vindt allerlei diffamerende 

verhalen over Van Lidth in het Londense rond te strooien. Lou zal deze later breed  uitmeten in zijn breed 

opgezette serie van rijkswege uitgegeven boeken over het koninkrijk der Nederlanden tijdens de tweede 

wereldoorlog.  Verder lopen er vooral wat losgeslagen ambtenaren rond, die hun draai niet kunnen vinden. 

Jan van Angeren is er zo een. Ik noem hem als voorbeeld van de stuurlozen. Er zijn er, die in de chaos van de 

bestuursverhoudingen de boter er flink uitbraaien en het er goed van nemen. Prins Bernard is er het 

voorbeeld van. Er zijn er erg veel van geweest. De officiële historiografen zwijgen hen dood. Zij bederven 

immers het fraaie beeld dat zij  van de roemvolle vaderlandse geschiedenis moeten geven over het dappere 

Nederlandse heldenvolk. Er zijn helden geweest. Maar spaarzaam. Dat hoort echt bij helden. In Nederland 

waren ze er soms. In Londen bijna nooit. Dat begint, nu de archieven, die in privaat bezit waren, eindelijk 

opengaan, wel duidelijk te worden.  

Bij de staatsarchieven moet je daarnaar niet zoeken: die zijn tijdig, grondig en methodologisch geschoond en 

deswege van alle smetten vrij. Er zitten teveel nazaten van hen, die destijds een beroerde rol speelden, nog 

steeds op belangrijke gouvernementele plaatsen.  En verder wijd ik aandacht aan de opmerkelijke inertie van 

het Nederlandsche Roode Kruis in deze periode. Het is een losse, willekeurige greep. Ik had ook in wijdere en 

wellicht wat vollere registers kunnen grijpen. Ik kom dan later terug op hen die pas na terugkeer in 

Nederland hun machtsbelustheid niet meer konden beheersen. Daaronder vooral generaal Kruls. Maar dan 

niet omdat hij zo uitzonderlijk was. Nee, omdat hij alle karakteristieken van deze blind ambitieuze typen zo 

overduidelijk in zich verenigde. En omdat dat ook zo goed door iedereen werd ingezien. En vaak, heel vaak, 

specieus geboekstaafd, met alle verwensingen van dien. 

4.1.9 Van Lidth de Jeude 

Otto Cornelis Adriaan van Lidth de Jeude (1881-1952) was een waterstaatskundig ingenieur die bij de Dienst 

van de Rijkwaterstaat werkzaam was geweest. Hij werd in 1935 minister van Waterstaat in het kabinet 

Colijn, dat doorgaans het derde kabinet-Colijn wordt genoemd. Maar eigenlijk was het een voortzetting op 

dezelfde politieke grondslag en kabinetsakkoord als het kabinet Colijn II, dat in 1933 aantrad en zich vooral 

toelegde op het bestrijden van de nog steeds hevig in Nederland voortwoekerende kredietcrisis die in 1929 

was begonnen in Wallstreet te New York. In 1935 was gaandeweg duidelijk geworden dat de minister van 

Onderwijs en Wetenschappen, H.P. Marchant in het geheim rooms-katholiek was geworden. Wij zouden dat 

nu een zuiver privé-aangelegenheid noemen. Dat was het indertijd niet. Dat kwam door de intense verzuiling 

van de Nederlandse samenleving. Confessionelen die echt werk maakten van hun religieuze belijdenis 

werden geacht te horen tot “het confessionele kamp”.  

Wie katholiek was en daaraan uitoefening gaf, werd geacht thuis te horen bij de Roomsch Katholieke 

Staatspartij, waarvan eerlang monseigneur Nolens zo opvallend krachtdadig en bijna dictatoriaal de leider 

was geweest. Nu was dat Piet Aalberse, de minister van Arbeid in het eerste kabinet-Ruys de Beerenbrouck. 

Die trachtte ook wel krampachtig de partijdiscipline in de fractie te handhaven, maar die ging veel minder 

over lijken dan monseigneur. De proto-notarius was schielijk in 1931 in zijn dubbele bovenwoning overleden 

aan de Haagse Prinsengracht tegenover de Waag waar hij zovele jaren in opperste eenzaamheid had 

geresideerd als de leider van het roomse volksdeel, dat in star ontzag en ook wel grote vrees naar 

monseigneur opkeek. Monseigneur kon met één enkel woord het maatschappelijk perspectief van een 

beminde gelovige breken. Dat deed hij niet vaak. Maar als hij het deed, dan doortastend, grondig en 
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onherroepelijk. Dat hield de schrik erin, de duivel buiten dat volksdeel, en warme rechtgelovigheid in de 

roomse gelederen die zich, nadat één van hem was verwezen naar de plaats van weninge en geknars van 

tanden,  hermetischer als ooit te voren sloten. Dat gezag bezat Aalberse niet. Hij was ook niet tot de 

bijbehorende tuchtrechtelijke maatregelen geneigd, al stond het canonieke recht ze ruimhartig toe. Het lag 

niet aan het feit dat Piet maar leek was en geen sacramentele bediening toekwam. Want Romme, die na 

1945 de Katholieke Volkspartij (KVP) ging leiden was óók slechts leek, maar die had een vergelijkbaar en bij 

tijd en wijle zelfs genadelozer gezag als Nolens. Het is toch een kwestie van karakter. 

Marchant hoorde nu bij dat volksdeel van de toffelemonen, zoals de roomsen in deze periode wel werden 

aangeduid. Hij kon, zo besloot P.J. Oud, zijn leerling en door Marchants toedoen minister van Financiën in 

het brede basis-kabinet Colijn, niet langer getolereerd worden als lid van de Vrijzinnig Democratische Bond 

(VDB), een soort progressief liberale partij, even kneedbaar als thans D66. Als hij niet opzegde als VDB-er, 

dan zou Oud hem moeten doen royeren. Dan was er geen politieke meerderheid meer die het kabinet 

steunde. Dan zou het kabinet moeten aftreden. Dus dreigde Oud met opstappen als minister. Deswege nam 

Marchant mopperend ontslag. Dat noopte Colijn tot het herrangschikken van de ministersportefeuilles. Op 

de plaats van Marchant kwam nu de baardige minister Slotemaker de Bruïne, in de volksmond beter bekend 

als minister “Ruwiene met de Baard”. Tegelijkertijd overleed de minister van Waterstaat J.A. Kalff. Van Lidth 

kwam op zijn plaats. Hij was lid van de klassieke liberale partij  “De Vrijheidsbond”. Van Lidth hield niet van 

politiek gedoe en de daarbij behorende samenzweringen om de macht. Hij werd overvallen door de 

kabinetscrisis. Hij vond dat het nationaal belang eiste dat hij deze ministerspost accepteerde. Maar bekend, 

laat staan populair werd hij nooit. In Londen zou het niet anders gaan. Zijn collegae moesten hem niet erg, 

maar ze hadden ook niet veel tegen hem. Hij gold als een toevallig passant. Daarom zou hij lang blijven. Zo 

ging het tijdens de oorlog ook.   Colijn nam destijds, in 1935, Koloniën ad interim erbij. Er was geen breuk 

met de kamer, er was alleen intern wat herverkaveld in de portefeuilles van de ministers, dus eigenlijk ging 

het kabinet Colijn ongehinderd verder. Het haalde netjes de eindstreep in 1937. 

 En toen kwam het puur confessionele kabinet-Colijn III – door anderen het kabinet Colijn IV genoemd -- dat 

een begin maakte met de herbewapening op grote schaal en met het weren van Askenasische Joden aan de 

oostgrens. Van Lidth werd nog even minister van Waterstaat in het buitenparlementaire kabinet-Colijn dat in 

1930 aantrad. Dat zat van 25 juli tot 10 augustus 1939. Het wordt ook weer het kabinet-Colijn IV of V 

genoemd. Van Lidth had nu wel zijn bekomst van de actuele politiek. Hij vond het kinderlijk en kinderachtig 

geharrewar. Hij dacht een fraaie en eervolle eindspurt te maken in Nederlandsch-Indië. Hij vertrok naar de 

Archipel in februari als voorzitter van het Koloniaal Instituut en lid van de raad van bestuur van de NV 

Billitonmaatschappij alsmede als voorzitter van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Hij had in Nederland 

nog niet zijn boedel beredderd. Hij had er nog onroerend goed en vermogenswaarden. In de meidagen 1940 

besloot Van Lidth zijn zaakjes in Nederland af te wikkelen. Hij wilde over Londen naar Schiphol vliegen. Dat 

ging niet door. Hij bleef in Londen hangen. Op 26 mei kwam hij in Londen aan. Hij vond daar het 

ontredderde clubje van ministers. Dat vroeg hem regeringscommissaris te worden voor de vluchtelingen uit 

Nederland. Hij was daartoe bereid. Hij werd ook maar meteen voorzitter van het Londense comité van het 

Nederlandsche Roode Kruis.  

Hij liet zich in beide hoedanigheden kennen als een vriendelijke, afstandelijke en ook wel bereidwillige man, 

die voor alles op zijn dagelijkse leefregel was gesteld, zijn precieze ritme, de kwaliteit van lunch en diner, de 

gemakkelijke stoel bij de haard en het bijbehorend glas hartverkwikkend geestesverruimend nat, meestal 

Old Ruby Port van zeer hoge kwaliteit. Een soort  Heer Olivier B. Bommel zonder Tom Poes en verstoken van 

de service van diens Kleine Club in Rommeldam. Hij was pas zestig, maar voelde zich zeer bejaard. Hij was 

bepaald niet vrij van hypochondrie, dus geen zonnetje in huis, en erg overstuur als hij bij de lunch niet de 

bestelde stiltonkaas kreeg maar een veel te romige camembert. En hij kon echt prikkelbaar worden als hem 

dan op zijn klachten daarover waarachtig Gruyère werd geserveerd onder de zachtzinnige verzekering dat 
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het stilton was uit een onbekendere streek. Daarover kon hij dan uitvoerig uitvaren, zij het dan, in uiterst 

plechtstatige bewoordingen. Hij vond ook, net als De Geer, dat er in Londen in het algemeen te veel en te 

vlug Engels gesproken werd en verder dat het verkeer hardnekkig aan de verkeerde kant van de weg bleef 

rijden. Daar moest Churchill nu eens echt wat aan doen, het had een hoge prioriteit. Kortom: alle 

kabinetsleden herkenden onmiddellijk in Van Lidth een hartgrondige geestverwant. Wilhelmina hield in 

september onder haar stelletje de eerste grote opruiming. De Geer werd de laan uitgestuurd, maar ook 

Dijxhoorn kreeg zijn congé. Gerbrandy werd premier en zocht een nieuwe minister van Oorlog. Dat was een 

groot probleem. Gerbrandy vond dat hij moest zoeken onder de leden van het kabinet.  

Gerbrandy vond, dat die leden nog enigszins democratisch gelegitimeerd waren: de tweede kamer had hun 

aantreden in augustus 1939 geaccepteerd. De kamer had met hen “gemeen overleg” gevoerd zoals de 

grondwet dat veronderstelde. De kamer had ze niet weggestuurd.  Maar Gerbrandy was niet blind voor hun 

gebreken. Bovendien vond hij ze allemaal defaitistisch. Dat zag hij goed. Hij nam daarom de minst beroerde. 

H. van Boeyen. Die was minister van Binnenlandse Zaken, maar die zaken  waren er nu óók weer niet zó veel 

in Londen, zaken van het binnenlandse Nederlandse rijksbestuur. Van Boeyen wou helemaal niet, hij vond 

zich te oud, afgeleefd, hij wist niets van militaire aangelegenheden, hij kende geen goed Engels en hij werd 

ook steeds dover. Hij wist echt niet wat die Engelsen allemaal zeiden, en toch moest hij met hen 

onderhandelen over uniformstof, vrachtwagens en geschutsonderdelen. Gerbrandy zette het zwaarste 

argument in dat Van Boeyen kende: de majesteit wilde het. Dus nam Van Boeyen de aanstelling aan. Het 

werd niets. De militairen zagen hem hoogstens als de vertegenwoordiger van bejaardengesticht “De 

Grafzerk” bij een begrafenisceremonie.  

Ze werkten hem tegen, waar ze konden. Gerbrandy  werd steeds wanhopiger. Hij kloeg zijn nood bij Van 

Lidth, dat leek hem wel een redelijke man. En die kende waarachtig ook nog Engels! Die was ook minister 

geweest. Hij was ook nog eens technisch onderlegd en was een man van de wereld. Een prima minister van 

Oorlog. Het duurde even voordat Van Lidth er in tuinde. Op 4 juli 1942 begon Gerbrandy Van Lidth echt te 

bewerken.  Die had inmiddels wel bemerkt dat het in het kabinet nogal rommelde. Hij meende dat de 

ministers eigenlijk allemaal niet echt goed functioneerden. Ze stookten voornamelijk tegen elkaar. Hij stelde  

de voorwaarde dat Financiën zou worden overgenomen door de directeur van Billitonmaatschappij die hij 

als een kundig rekenmeester had leren waarderen. Dat was goed. Gerbrandy zou het overwegen, Van Lidth 

zou er nog van horen. Het bleef nu weken stil. Kennelijk was de bui overgedreven. 

Van Lidth werd ineens ontboden bij majesteit. Die zei dat ze blij was dat ze een nieuwe minister van Oorlog 

had – Van Lidth was niet door Gerbrandy voorgelicht dat ze van plan was om hem meteen te beëdigen --  en 

dat ze veel over hem had gehoord – Van Lidth dacht al opgelucht dat de vacature vervuld was, maar merkte 

dat Gerbrandy de eedsformule al aan het voorlezen was met die hoge, krakende en nog altijd wat Friese 

stem van hem. Van Lidth keek nog even wild om zich heen, waar zou die excellentie toch zijn, maar 

bemerkte dat de majesteit al wensen aan die nieuwe bewindspersoon aan het uiteenzetten was. De nieuwe 

minister van Oorlog. Dat werd van Lidth niet alleen. Hij wàs het al per 16 september 1942. Hij zou dat blijven 

tot 23 februari 1945. Van Lidth deed het eigenlijk best goed óók. Hij hield de militairen goed aan de lijn, want 

hij had meteen in de smiezen, dat die eigenlijk toch wel een soort van militaire politiestaat van Nederland 

wilden maken, met instemming van majesteit. 

 De ergste was een kapitein H.J. Kruls, die dacht de nieuwe minister meteen in te pakken teneinde het ijs vrij 

te maken voor een forse eindsprint waarna deze Kruls chef-staf zou zijn van een gloednieuw Nederlands 

krijgsmacht-apparaat.  Van Lidth heeft deze beroepsintrigant goed kunnen terugjagen in zijn hok. Dat is een 

verdienste geweest die men niet moet onderschatten. Van Lidth zag veel meer door mensen heen dan 

Gerbrandy. Van Lidth zag ook de afschuwelijke stammenstrijd binnen kabinet en de Nederlandse kolonie in 

Londen. Van Lidth bleef er buiten. Maar Van Lidth liet toch niet de kachel met zich aanmaken. Gerbrandy 

wel. Die had nu werkelijk geen mensenkennis. Van Lidth kon helder en goed formuleren, ook schriftelijk. Hij 
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hield gelukkigerwijze een uitgebreide reeks dagboeken bij over zijn Londense periode. Hij wilde niet, dat die 

gepubliceerd zou worden. U kunt ze vinden op www.Huygens ING, onder de naam Londense dagboeken van 

jhr. Ir. O.C.A. van Lidth de Jeude 1940-1945. Ze zijn bewerkt door A.E. Kersten, met medewerking van Eric 

Th. Mos, jaar van publicatie 2001. Ze zijn erg gedetailleerd en geven een aardig inkijkje in de diverse 

karakters en leefwijzen. Des te interessanter omdat de auteur ze voor zichzelf wilde houden. Ik beweer niet, 

dat ze daardoor betrouwbaarder zijn. 

Het héénzenden van Dijxhoorn als minister had de excellenties flink verontrust. Dat van De Geer nog niet 

zozeer. Dat zagen ze wel aankomen. Ze vonden, dat De Geer het  er echt naar gemaakt had. Maar dat van 

Dijxhoorn, dat was een donderslag bij heldere hemel geweest.  Majesteit lichtte ook verder niets toe. Ze 

begon steeds onaangenamer met haart stelletje om te springen. De audiënties waren nooit een pretje. Ze 

wou ook ineens van Van Boeijen af. Dat was, vonden de excellenties, een brave man. Zo’n tiep net als zij zelf. 

Ze realiseerden zich ineens met ontsteltenis dat Wilhelmina ze wellicht stuk voor stuk aan de dijk zou 

kunnen gaan zetten. Daar waren ze dan mooi klaar mee. Sommigen stelden harde actie voor tegen dit 

autocratisch bewind. Anderen deinsden daarvoor toch nog terug.  Van Lidth kwam dus in het kabinet terecht 

toen daar voor de eerste keer flink hommeles was tussen twee kampen: het kamp dat de ingreep van 

Wilhelmina misprees en dat wat het een wijze en terechte interventie vond. Wilhelmina was voor de eerste 

keer volkomen autonoom opgetreden: ze handelde niet ten verzoeke van een meerderheid uit “het 

stelletje”.  De koningin zou dit nu vaker, onverwachter en sneller gaan doen. Tot wanhoop uiteindelijk ook 

van Gerbrandy.  

Het kabinet had zich in juli en augustus 1940  al zorgen gemaakt over De Geer. Maar er was geen homogene 

meerderheid die het aandorst de koningin te vragen de premier te ontslaan. Dat was ook onmogelijk. De 

meerderheid was met De Geer eigenlijk van mening dat Engeland niet meer kón winnen. Ik gaf al aan: daarin 

gaf De Geer inderdaad lucht aan een gevoelen, dat de meeste excellenties billijkten, maar niet echt 

uitspraken. Achteraf heeft dat iedereen in dat kabinet wel ontkend. Maar de dagboeken en notities uit die 

periode liegen er niet om. Het kabinet wou uit de oorlog, tot iedere prijs. Dus moest Hitler gevraagd worden 

om de voorwaarden van een wapenstilstand. Liefst door de geallieerden allemaal. Maar als dat dan niet kon, 

dan maar door Nederland alléén, al zou wellicht Denemarken ook wel zo’n verzoek willen doen uitgaan. Als 

die twee mogendheidjes daartoe konden besluiten, dan sloot misschien België zich ook aan en wellicht 

Noorwegen, dat tot het OSLO-blok had behoord, eveneens. Dat was, ik herhaal het, in begin van september 

1940 niet van realiteitsbesef verstoken wat de korte termijn betreft. Wel op de langere termijn.  

Hitler had het verzoek waarschijnlijk ingewilligd, de strijd met de Sovjet-Unie in maart 1941 aangevat – hij 

zou dan troepen hebben bespaard, want dan had hij de militaire bezetting in de verzoekende landen kunnen 

vrijmaken en naar het oosten kunnen overbrengen – en een succesvolle Blitzkrieg kunnen voltooien ruim 

voor het intreden van de barre Russische winter in 1940. Waarschijnlijk zou dan, omdat Stalin zo 

overduidelijk als militair strateeg had gefaald, in het politbureau dat dan achter Moskou ergens ver in het 

oosten zou zitten, een staatsgreep hebben plaatsgehad. Stalin en Molotow zouden zijn afgemaakt. Litvinow 

zou door de linies zijn gestuurd. Die had met Von Ribbentrop een nieuwe vrede van Brest Litowsk gesloten, 

met nog veel meer concessies aan de Duitsers dan op 8 maart 1918 waren gegund. Churchill zou dat niet 

hebben overleefd. Hij zou hebben plaatsgemaakt voor Edward Halifax (1881-1959) en die zou dan voorlopig 

toch een compromisvrede hebben gesloten met het nieuwe Sovjetbewind. Halifax was in 1938 Anthony 

Eden opgevolgd, die zich niet kon verenigen met de ultieme verzoeningspolitiek van de premier Neville 

Chamberlain. Halifax meende dat oorlog met Duitsland zo lang mogelijk moest worden vermeden.  De 

defensie van het Britse Imperium was ondermaats. Zulk een oorlog zou het Verenigd Koninkrijk niet goed 

kunnen overleven. En zou dat al lukken, dan zou het er failliet aan slaan. Halifax sloot op den duur strijd niet 

uit. Dan zou echt afhangen van de agressieve opstelling van Hitler-Duitsland. Zou dit zich duidelijk met zijn 

hegemoniale pretenties blijven beperken tot Centraal Europa en verder annexaties oostwaarts beogen, dan 

http://www.huygens/
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zou Halifax daarin berusten. Hij was er niet vóór, hij zou dat niet begunstigen, maar met militaire 

interventies zulks verhinderen, dat zou voor Groot-Brittannië als het zijn Imperium bij elkaar wilde houden, 

niet echt verstandig zijn. Hij aanvaardde met spijt de Britse oorlogsverklaring aan Duitsland op 3 september 

1939.  Maar hij aanvaardde de oorlog wel. Met alle middellange termijn consequenties. Ook die van een 

Britste blokkade en die van bombardementen op burgerdoelen in Duitsland.  Halifax gold in 1940-1941 

allerminst als havik. Hij vond, nadat Frankrijk zich een wapenstilstand had gepermitteerd met Hitler,  al lang 

dat Engeland moest proberen zich zonder gezichtsverlies uit de geweldplegingen op het vasteland terug te 

trekken. Het kon Frankrijk gerust laten barsten. Dat had zich eerloos gedragen. Het blééf bij alles toch 

wederpartijder van Groot-Brittannië. Vooral bij zijn koloniale aspiraties. De Geer had het niet beter kunnen 

verwoorden dan Halifax die zijn tijd beidde. Halifax achtte een compromisvrede een noodzakelijke 

tussenschakel om een nieuw Europees machtsevenwicht te bereiken. Binnen de conservatieve partij was er 

een nipte meerderheid voor deze visie. Het heeft niet veel gescheeld, of het was in mei 1940 uiteindelijk die 

kant op gegaan. 

Dat zou tijdelijk een nieuwe rechtsorde in Centraal Europa hebben geconsolideerd. Hitler zou van Berlijn de 

metropool Germania hebben gemaakt. En voorlopig zou iedereen lang en gelukkig hebben geleefd. Met 

Nederland zou een gunstige regeling zijn gesloten. Het had zeker de Archipel mogen behouden, onder 

zekere condities. Die gaf ik al eerder weer. Het zat er allemaal in. Vermoedelijk heeft ook Van Lidth zo, 

volgens deze grove lijnen, de toekomst ingeschat. In Londen zagen velen dit scenario wel zitten, ook binnen 

de conservatieve partij in het lagerhuis. Het was helemaal niet zo, dat de meerderheid van het Engelse volk 

op dat moment zo eendrachtig achter Churchill stond. Dat leren ons de uitslagen van de diverse 

stemmingspeilingen die door het Home-office zijn uitgezet in brede representatieve lagen van het Engelse 

volk. De meeste Engelsen zagen Churchill wel degelijk als de maniak, die hij eigenlijk ook wel was. Dat wil 

niet zeggen, dat ze vóór Halifax waren. Ze zouden toch liever een labour-premier gehad willen hebben, 

wellicht Clement Attlee of in godesnaam Stafford Cripps.  

De Nederlandse ministers wisten, dat Wilhelmina niets in dit scenario zag. Vermoedelijk, omdat in deze 

constellatie voor haar Oranje-dynastie geen plaats zou zijn. Hitler zou bij ontruiming van Nederland zeker 

geen plaats hebben gegund aan dat monarchaal gezag, en zeker niet zoals Wilhelmina dat wilde 

introduceren. Ze wisten dus dat ze bij Wilhelmina bot zouden vangen, vermoedelijk hoorden ze dat via Van 

Kleffens. Die sprak wel eens tastenderwijze over deze mogelijke ontwikkelingen en werd dan afgesnauwd. 

Wilhelmina voelde daarom dat ze nu krachtig dit soort aspiraties moest guillotineren. Dat mocht Gerbrandy 

doen. En  die dacht dat hij van Van Lidth in ieder geval geen effectieve weerstand had te duchten. Die zou, 

als Gerbrandy zou meedelen dat de oorlog voortgezet diende te worden, zich daarbij neerleggen. Gerbrandy 

kon nu op steun rekenen van Prins Bernhard, de kapitein Kruls en verder nog wat merkwaardige lieden 

buiten het Nederlandse oorlogskabinet. Binnen het kabinet lag het allemaal niet duidelijk. Van den Tempel 

zou zich nooit aansluiten bij een regeling met Hitler, maar Albarda wel. Van Kleffens was moeilijk te peilen, 

maar die hechtte aan de koloniale bezittingen die hij essentieel achtte voor de status van Nederland als 

middelgrote mogendheid. Hitler zou die zeker niet, niet op dit moment althans, verkwanselen aan Tokio. De 

rest was echt niet te peilen in het kabinet. Die rest wilde dolgraag naar huis, naar de vertrouwde omgeving. 

Dat scheen allesbeheersend te zijn. Deze compromisvrede zou dat direct mogelijk maken. Dat was 

Gerbrandy’s probleem. Mevrouw had hem gezegd: dat nóóit. 

Van Lidth kwam nu in een raar konkelgevecht tussen enerzijds Gerbrandy, Van Kleffens, Prins Bernard, Kruls 

en een zekere van ’t Sant enerzijds en anderzijds Dijxhoorn, zijn militaire rompcamarilla, een aarzelende Van 

Boeyen (Binnenlandse Zaken), Fürstner ( minister van Marine)  en Bolkenstein (Onderwijs en 

Wetenschappen). De rest laveerden daar tussen in als tussen de kolkingen van Scyllis en Charibdis. Van Lidth 

was tot zijn schrik ineens minister van Oorlog. Hij was er niet op voorbereid. Hij was nooit in militaire dienst 

geweest. Hij keek eigenlijk op officieren neer, zoals de meeste notabelen van zijn tijd. Hij was onkundig van 
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zijn bevoegdheden. Hij begreep dat oorlog nu belangrijk was. Dus zijn portefeuille óók. Hij had geen idee wat 

mevrouw en Gerbrandy van hem verwachtten. Véél, vreesde hij. Als hij daar op zijn oude dag maar tegen 

kon. Waar was hij in vredesnaam aan begonnen? Zat hij maar lekker thuis. Alleen: hij wist niet waar hij die 

haard had te zoeken. Hij zou al gauw merken, dat de eerste club konkelaars zich zou komen vervoegen bij 

zijn riante hotelkamers. Ach, ach, wat moest een arme oude man allemaal meemaken. 

Hij kreeg nu te maken met Kruls, die dacht dat nú de tijd rijp was, om eens flink een spurt te maken naar de 

rang van luitenant-generaal. Kruls dacht: ik heb een zwakke minister. Dat maakt een sterke ambtenaar, als 

hij zijn zaken goed kent. Er is een machtsvacuüm. Ik ga die Van Lidth vertellen hoe de zaak moet marcheren. 

Dat volgt hij op, en voordat je het weet heb ik de zaagtanden met de vier sterren op mijn revers. Wilhelmina 

moet mij niet. Maar dat komt omdat ze denkt dat ik er een ben van het Algemeen Hoofdkwartier aan het 

Lange Voorhout. Ik stuur Van Lidth naar majesteit, om te vertellen dat ze zich vergist. Ik ben adjudant 

geweest van de minister van Oorlog, Dijxhoorn. Dat plust Van Lidth het mens bij. Ik vertel Van Lidth, dat er 

opnieuw een generale staf moet worden opgericht. Dat kan best, want de OLZ Winkelman zit in een 

krijgsgevangenkamp. Ik stel voor dat Van Lidth een bureau OGS instelt: Bureau Oprichting Generale Staf. Ik 

benadruk, in alle bescheidenheid, dat ik geen ambitie hebt om hoofd daarvan te worden. Want  dat wordt 

dan natuurlijk later chef van de generale staf. Ik zeg, dat ik zoek naar zulk een hoofd. Maar dat ik tijdelijk 

optreed als dat hoofd. Daar tuint Van Lidth in. Die gaat akkoord. Dan is het principe, dat er weer een  

generale staf moet komen, aanvaard.  

Ik wacht dan een tijd. Dan stel ik Dijxhoorn voor als hoofd. Dat vindt van Lidth goed. Dijxhoorn is blij. Hij 

heeft weer een mooi baantje. Er komt een rudimentaire generale staf. Ik stel als chef-staf Dijxhoorn voor. 

Dat kan Von Lidth niet alleen zelf beslissen. Dat is een benoeming tot opperofficier, daar heeft hij een 

koninklijk besluit voor nodig. Hij gaat naar majesteit. Die leest de naam van de voorgestelde chef-staf. 

Wilhelmina ontploft. Die vent heeft ze de laan uitgestuurd wegens onvermogen. Wat dénkt van Lidth wel? 

Die krijgt zware bonje. Ondertussen ga ik toenadering zoeken met prins Bernhard. Die wil dolgraag een soort 

Nederlandse veldmaarschalk worden. Ik doe net alsof ik daar helemaal vóór ben. Bernhard is huisvriend van 

Wilhelmina. Die komt daar dagelijks over de vloer. Wilhelmina is van haar Bernilo zeer gecharmeerd, ze is als 

was in zijn handen. Ik maakt Bernilo wijs dat als ik chef-staf ben, ik een soort expeditionary forcce ga 

oprichten om in Nederland een Militair Gezag te vestigen, een soort korps van stormtroepen die met de 

geallieerden meevechten. Samen met de verzetsstrijders. Die komen dan in dat korps.  

Ik vertel Bernilo dat ik nog een onverdroten krijgsman zoek om daarvan het opperhoofd, de krijgsheer te 

zijn. Die moet van adel zijn en aanzienlijk. Ik suggereer dat Bernilo een prima voorbeeld daarvan zou kunnen 

zijn. Bernilo rent naar majesteit. Die vindt dat prachtig. Van Lidth krijgt te horen dat Bernilo 

opperbevelhebber word. Ik zorg dat Van Lidth eruit vliegt. Ik maakt Bernilo wijs dat Van Lidth hem niet moet. 

Dat is ook zo, Van Lidth weet van de schuinsmarcheerderij en nathalzerij van Bernilo hier in Londen als alle 

andere excellenties. Die geeft zijn ongenoegen daarover vaak te kennen in de ministerraad. Ik geef Bernilo 

daarvan afschrift. Dat komt bij Wilhelmina terecht. Exit Van Lidth. 

 Ik schrijf voorlopig voor Van Lidth een memorandum waarin ik dat bureau OGS precies omschrijf. De 

bevoegdheden, de sub-hoofden, de verhouding tussen marine en landmacht, de verhouding tot de 

geallieerden en de recrutering van nieuwe soldaten. IK geef dat aan Van Lidth, waarbij ik zorg dat ik andere 

hogere officieren als eersten laat paraferen. Ik maak er twintig copieën van. Dan kan Van Lidth die aan de 

excellenties uitdelen. Hij moet niet in dit voor mij zo vitale stuk gaan knoeien.  Zelf heeft hij geen 

dupliceermachine. Hij deelt uit. Kat in het bakkie voor mij. Zo deed Kruls. Maar Van Lidth had hem precies 

dóór. Miskleun van grote klasse voor Kruls. Van Lidth wist nu precies wat hij aan Kruls had. Kruls werd op 

afstand geplaatst. Maar hij was een taaie. Hij zou zijn ambities niet loslaten. En nogal wat problemen 

veroorzaken. Hij zou terugkomen.  Hij wist dat hij zich nu verdekt moest opstellen. 



 189 Neutraal Nederland-2.docx 

4.1.10 Van Angeren 

Jan van Angeren (1894-1959) was secretaris-generaal van Justitie toen Goseling aantrad als de eerste 

katholieke minister op dat departement. Ik repte hierboven over het nefaste duo Romme-Goseling en de rol 

die Goseling speelde in de affaire-Oss. Goseling was overigens ook actief tegen de proto-fascisten en 

nationaal-socialisten in Nederland, toen de bisschoppen van de Nederlandse kerkprovincie zich nadrukkelijk 

distantieerden van deze staatkundige groepen. Dat hebben ze betrekkelijk láát gedaan. Diepen van Den 

Bosch en Hopmans van Breda zagen echt wel wat in het fascisme en zij bestierden de belangrijkste 

bisschoppelijke rechtsgebieden, de diocesen. Janssen, aartsbischop van Utrecht, zag er ook wel wat in. Pas 

aartsbisschop Joannes de Jong, de toch altijd wat stugge Amelander en wereldvreemde 

studeerkamergeleerde, moest er niets van hebben. Vanaf 1937 drukte hij in het episcopaat een reeks 

kanselboodschappen door voor heel de kerkprovincie, die er op neerkwamen dat beide staatkundige 

beschouwingen onverenigbaar waren met het wezen van het christendom. Hij schreef die kanselbrieven zelf 

uit en deelde ze aan zijn collegae uit. Met opgave wanneer ze in de parochiekerken en de kapellen waarover 

een rector was aangesteld moesten worden voorgelezen.  

Van Angeren was van oordeel dat de marechaussee-brigade in Oss inderdaad zich richtte tegen de roomse 

geestelijkheid. Hij was stellig van mening dat ze ontbonden moest worden en dat de gangmakers binnen het 

wapen overgeplaatst moesten worden naar plaatsen waar iedere promotie uitgesloten was. Dat drukte hij 

bij Goseling door. Dat was niet moeilijk. Hij joeg Wilhelmina, die net onderofficieren van het wapen van de 

koninklijke marechaussee persoonlijk had gedecoreerd voor hun voortreffelijk opsporings- en 

handhavingsbeleid, mateloos tegen zich in het harnas. Ze vergaf nooit. Ze zag Van Angeren dus ongaarne 

terug in Londen. Dat liet ze Gerbrandy, die dat ook wel wist, nog eens flink weten. Maar toen De Geer 

ontslagen was en de walrus premier werd moest Van Angeren dan maar in godsnaam op Justitie gaan zitten, 

al zou ze hem zo snel mogelijk vervangen. Van Angeren meed de omgang met majesteit zoveel als kon. Zag 

ze hem, dan keerde ze hem de rug toe. Ze verdacht de katholieken ervan dat ze, in het machtsvacuüm dat 

zou ontstaan als Nederland feitelijk bevrijd was en het regeringsgezag nog niet gerestaureerd en opnieuw 

feitelijk geconsolideerd was, de politionele macht aan zich zouden trekken. Alvast als voorschot op het 

hervestigen van een rooms-katholieke theocratie. Zo had ze de machinaties van de Bossche procureur-

generaal Speyart van Woerden en Van Angeren ervaren. Zij wilden de toestand van vóór 1568 herstellen. 

Toen Nederland leed onder het juk van de inquisitie. Daar was haar heldenvolk toen óók al tegen in opstand 

gekomen onder de roemvolle leiding van haar voorvader Willen van Oranje, de grote Zwijger. Zo had ze dat 

geleerd van Robert Fruin, de schrijver van het werk over de Tachtig Jarige Oorlog. En dat geloofde ze. 

Majesteit was nu aan De Zwijger verplicht om Van Angeren de nek te breken. Ze liet het merken.  Dat 

maakte de man onzeker en mistroostig. Maar een goede vervanger was niet in de buurt. Vond majesteit. De 

man bleef dus aan. En werd sipper, vreesachtiger en aarzelender dan ooit. Wanneer zou het zwaard van 

Damocles vallen? Hij moest zorgen niet bij majesteit in de kijkerd te lopen. 

Toch kwam hij nog in 1944 bij Wilhelmina met een concept-wetsbesluit over de invoering van een Nationale 

Politie onder leiding van  een directeur-generaal van Justitie. Die zou, omdat bevrijd Nederland ook nog eens 

in staat van beleg zou worden verklaard – zodat het Militair Gezag bijna alle klassieke grondrechten zou 

kunnen schorsen of opschorten – inderdaad een roomse dwangstaat in kunnen voeren. Toen Van Angeren 

ook nog erkende dat hij dacht die eerste directeur-generaal te worden, vloog hij de laan uit. Hij had het zien 

aankomen. Daarom was hij al die tijd al zo droevig in het gelaat geweest. Hij werd weer secretaris-generaal. 

Maar Wilhelmina wou hem nooit meer zien. Zoals ze dat ook jegens de meeste Londense ministers duidelijk 

had laten merken. Die wilden  toch al niet graag bij haar op haar landhuizen komen bij Londen. Daar was het 

altijd verrekte koud en puur ongezellig. 
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4.1.11 Van ’t Sant 

In Londen werd Franҫois van ’t Sant (1883-1966) als raadadviseur in buitengewone dienst persoonlijk 

assistent van de koningin. Hij was formeel ambtenaar bij Justitie. Maar feitelijk was hij directeur van het 

kabinet van Wilhelmina. Hij zat overal bij, wist alles van iedereen,  had eigenaardige betrekkingen met de 

Britse Geheime Inlichtingen Dienst en de Engelse Militaire Inlichtingen Dienst, kon bevoegdheden geldig 

maken waarvan niemand strekking en reikwijde begreep en bemoeide zich overal mee op de meest 

onorthodoxe wijze. Hij had een carrière als een komeet gehad, van jongs af aan. Hij werd verrassend snel als 

inspecteur hoofd van de rivierpolitie te Rotterdam in de jaren van de eerste wereldoorlog. Daar kreeg hij de 

naam sterk pro-Duits te zijn en de Duitsers allerlei spionages te gunnen die hij de Britten en Fransen ontzei. 

Londen ergerde zich kapot aan hem. Die smet raakte Van ’t Sant nooit meer kwijt. In zijn jaren te Londen, als 

grootvizier van Wilhelmina, kreeg Van ’t Sant er erg veel last mee bij de Britten. Die namen er vooral 

aanstoot aan, dat Van ’t Sant zich officieel in het openbaar “generaal” noemde en zo ook aangesproken 

wilde worden. Terwijl Van ’t Sant nooit zulk een aanstelling had gekregen. De Britten vonden hem net zo 

onbetrouwbaar als prins Bernilo, die gelijke fratsen vertoonde.  Van ‘t Sant was in 1920 op jeugdige leeftijd 

hoofdcommissaris van politie geworden in Den Haag. Hij had van Wilhelmina persoonlijk opdracht gekregen 

om haar man, Prins Hendrik,  in het vizier te houden en deze te beschermen tegen zijn erotische 

ontremmingen. Een ondoenlijke taak. Maar hij wist alles van Hendriks escapades.  

Hij was in Den Haag geducht. In Londen nog méér. Vooral toen Van ’t Sant hoofd werd van de Centrale 

Inlichtingendienst, de eerste voorganger van de huidige Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. De 

ministers waren benauwd van hem. Op 14 augustus 1941 moest hij als hoofd van de veiligheidsdienst 

aftreden. Maar toen werd hij in 1942 benoemd tot hoofd van de Afdeling Politie, een agentschap van Justitie 

en Binnenlandse Zaken.  Twee ministers als bazen, die speelde hij vaardig tegen elkaar uit. Winston 

Churchill, Anthony Eden en Gerbrandy moesten Wilhelmina pressen om hem te ontslaan als haar secretaris.  

Het hielp niet veel. Hij bleef in haar buurt. Hij roddelde en intrigeerde, speelde geheimen uit, chanteerde en 

was niet vies van arglist, valse hoedanigheden en verdichtselen. Hij bleef tot op het moment van terugkeer 

van het kabinet naar Nederland in dit opzicht zeer actief. Wilhelmina dekte alles wat hij deed en strafte 

iedereen af die Van ’t Sant te na dreigde te komen. 

4.1.12 Kruls 

Met Kruls heeft men een centraal figuur te pakken in het merkwaardige Londense toneelstuk, geregisseerd 

door een tegen de dronkenschap aanleunende, schreeuwende, tierende en schuimbekkende theaterleider, 

die eigenlijk het scenario kwijt is maar het nooit zal toegeven, terwijl de scriptgirl op de toiletten ontucht 

bedrijft met wisselende acteurs,  de inspeciënten in staking zijn en de auteur chronisch lunatiek achter in de 

donkere zaal somber voor zich uit zit te staren. Kruls had maar één verhaallijn in het drama: hoe word ik er 

zoveel mogelijk beter van? Als hij dat aan het verwezenlijken was had hij het steevast veel over het 

landsbelang. Hij stond zwaar op achterstand toen hij arriveerde. Koningin Wilhelmina verweet inzonderheid 

het Algemeen Hoofdkwartier aan het Voorhout dat zij haar biezen zo snel had moeten pakken. Dat ze het 

land zou moeten verlaten na enkele weken strijd, had ze wel willen aanvaarden, maar niet via een totale 

chaos die de militairen niet wisten te mannen.  

Ze zocht, vermoedelijk terecht,  de hoofdschuldigen in de militaire top,  die tegen hun taakstellingen niet 

bleken opgewassen. Daar had ze van dichtbij staaltjes genoeg van gezien. Ze had het met de landmacht 

helemaal gehad. De opperofficieren met hun onzalige secundanten aan het Lange Voorhout hadden alleen 

maar onheilstijdingen aangedragen, lange gezichten getrokken, radeloze bijeenkomsten gehouden en 

afdelingen teruggenomen of teruggetrokken. Winkelman, zo besloot ze in Londen, was niets beter dan 

Reijnders, de commandowisseling had het alleen maar nog véél erger gemaakt: nu was er helemaal geen 

strategische beleidslijn geweest. Kruls hoorde als officier van het derde garnituur bij die lieden. Ze wilde hem 
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niet zien. Wat Van Lidth ook later naar voren bracht dienaangaande interesseerde haar niets. Ze is pas iets 

van Kruls gaan aannemen, toen hij  in september 1944 in Zuid-Nederland zat en waarachtig iets van de grond 

had getild dat inderdaad leek op een Militair Gezag dat orde, rust, veiligheid en primaire voedseldistributie 

kon borgen. De vent kon organiseren. Dat gaf ze toe. Anderen erkenden dat met grote tegenzin evenzeer. 

Een goede manager, die een voortbrengingsproces draaiend houdt, zonder iets van product of werkvloer te 

willen weten. Kruls was dus een progressief neo-liberaal.  Kruls heeft het in Londen lang uitgehouden. Een 

echte overlever.  

Daarbij was zijn tactiek vooral: het leggen van de schuld bij anderen. Trappen naar beneden. Likken naar 

boven. Zwartmaken van collegae.  Loyaliteit bestond alleen in de eigen hofhouding en daarbinnen 

kortstondig en met mate. Van Lidth kende het verschijnsel – hij had grote organisaties geleid – en hij wist 

hoezeer het op langere termijn de werkverhoudingen verziekt. Hij wist dat hij op zijn beurt van Kruls 

evenmin enige loyaliteit kon verwachten. En daarin is hij niet teleurgesteld. Bij alle vervelende spelletjes 

hebben Van ’t Sant, prins Bernhard en Kruls meteen elkaar weten te vinden en te gebruiken, maar Kruls 

heeft er het meeste en het sterkste garen bij gesponnen: hij werd chef van de generale staf van de nieuwe 

Nederlandse landmacht. Zes jaar lang. Toen had hij weer het gevoel, zoals al eerder, dat hij onaantastbaar 

was en zijn bazen ook gerust kon piepelen. Dat waren Drees, de minister-president, en zijn minister van 

Defensie, ’s Jacob. Hij schopte publiekelijk een rel – dat had hij al vaker bij andere aangelegenheden gedaan 

– dat hij geen financiële armslag had om die landmacht van behoorlijk materieel te voorzien.  

Hij richtte zich direct tot de Staten-Generaal en “Het Volk”. Het volk achter de kiezers. Dat hij, Kruls, zo goed 

kende. Dat nam Drees niet. Dus ging Kruls de laan uit. Hij kwam nooit meer terug in een fraaie positie. Hij 

had het te bont gemaakt. Eigenlijk bij iedereen. We komen hem hierna vaak tegen. Als het ergens rookte en 

stonk, dan zat ergens Kruls vuurtje te stoken. Maar hij was altijd goed gecamoufleerd. Het duurde lang, 

voordat men de stichter traceerde. Hij stond steeds aan de overkant van een sloot of gracht met troebel 

water. Men moest omrijden om hem aan te houden. Arriveerde men op de plaats waar het smeulde, dan 

was die persoon doorgaans gevlogen. Een onnozelaar die hij aangeroepen had om even naar de sintels om 

te zien werd door de brandweer betrapt, uitgevloekt en opgebracht. De verdachte werd in hechtenis 

genomen, bleek eigenlijk bij zijn gezond niet te weten waar de rookhaard zat, wist alleen dat een schaduw 

hem had gealerteerd waarop hij herwaarts was gerend, maar wie het was, geen idee. En man met grote 

voeten, een pet op en een lange wijde regenjas aan. 

4.1.13 Prins Bernilo 

Bernhard had in Londen de tijd van zijn leven.  Het was hem aan te zien. Hij kon een eigen realiteit scheppen, 

die met de barre levensfeitelijke werkelijkheid niets te maken had. Hij was als prins der Nederlanden overal 

hartelijk welkom, droeg bij aan de amicale sfeer, debiteerde aardige anekdotes en moppen, spotte leuke 

meiden en was met hen er van tussen voordat iemand vragen kon stellen. Hij kreeg steeds meer 

onderscheidingen en fraaie uniformen. Hij wilde een groot militair zijn. Dan moest hij bij Kruls zijn. Die 

regelde wel een hoge positie met een vage bevoegdheidskring. Mét het bijbehorend traktement, een 

vrouwelijke staf en vooral fraaie automobielen. Van ’t Sant zorgde verder voor de distinctieven en de 

vruchtbare contacten, eerst bij de Britten, later bij de Amerikanen. De twee laatsten wilden dan wel dat 

Bernilo zorgde dat majesteit of mevrouw hen goed gezind was, dat zij alle orders tekende die Kruls en Van 

Lidth  in elkaar flansten zonder te veel te vragen --- vooral bestellingen bij de legervoorraden van het 

immense Angelsaksische invasieleger van 1944 --- en iedereen afbekte die hen te na kwam of vervelende 

vragen ging stellen.  

Zo werd Bernilo opperbevelhebber van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en Van ’t Sant zelfs een 

soort vage generaal zonder commdo. Bij welk onderdeel is nooit duidelijk geworden. Bernilo had het 

probleem dat Eisenhower en Montgomery in hem eendrachtig ogenblikkelijk de lichtzinnige prutser 
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herkenden die hij eigenlijk was, zonder enig verantwoordelijkheidsbesef. Zij eisten van hem verschoond te 

blijven. Eisenhower en Montgomery konden het niet best met elkaar vinden, maar hierin waren zij spontaan 

homogeen. Zij eisten dan ook dat Bernilo nooit confidentiële informatie kreeg en dat hij zonder meer 

geweerd werd van stafbesprekingen waarin operationele bewegingen besproken werden, hoe ook genaamd 

en ongeacht het onderwerp. Of dat helemaal gelukt is blijft de vraag. Ze droegen hun afkeer uit. Bij 

Eisenhower mag dat een wonder heten, want die hield altijd de trekken glimmend en de kaken op elkaar, 

maar Bernilo dreef hem toch tot onbeheerste uitvallen. Niet, dat Bernilo zich daar iets van aantrok. Bernilo 

bleef achter Kruls staan, toen hij diep in ongenade was gevallen. Het spreekt uiteraard vanzelf dat Kruls daar 

nooit iets aan gehad heeft. Voor Van ’t Sant geldt ongeveer hetzelfde. Het drietal moet veel in elkaar hebben 

herkend. 

4.1.14 Rode Kruis te Lissabon 

Ik gaf aan, dat het oorlogskabinet weinig voeling had met de Nederlandse samenleving tijdens de 

bezettingsjaren. De ministers waren er ook de mensen niet naar. Zij  hadden steeds in hun Haagse bubble 

geleefd. Van het nationaal-socialisme wisten ze niet veel en velen van hen zijn Hitler blijven zien als een 

regeringsleider als anderen, zij het dan met ambities die de staatszelfstandigheid van Nederland direct 

bedreigden. Van zijn rassentheorie hebben ze nauwelijks iets begrepen. De meesten hadden ook nooit echt 

in persoon de effecten van de kredietcrisis van 1929 ervaren, ook niet in hun gezinnen. Noch de 

desoriënterende gevolgen van de uitzichtloze massale werkloosheid tot 1938. Ze vonden dat Romme met 

zijn werkkampen en werkverruimingsmaatregelen daar heel adequaat tegen had opgetreden, maar 

doorgaans vonden ze de kosten van de uitvoering daarvan aan de hoge kant. Dat hele bevolkingsgroepen in 

Nederland lijfelijk wat van de Duitsers te duchten zou hebben, kwam niet bij hen op. Ze waren er geen van 

allen bekend mee dat in Duitsland in dit opzicht een tweedeling was ontstaan in de samenleving: zij die een 

betere toekomst konden verwachten in stoffelijk opzicht, mits ze een zekere sociale discipline konden 

opbrengen die van de persoonlijke levenssfeer weinig intact liet – en de meerderheid van de Duitsers was 

daartoe bereid – en alle anderen. Joden, communisten, socialisten, zigeuners, Roma, Sinti, Slaven (zoals de 

Slowaken,  Polen en Bulgaren), lichamelijk gebrekkigen, geesteszieken: allemaal minderwaardige 

rechtssubjecten.  Zij zouden nooit meer tot de Germaanse rechtsorde kunnen behoren. Zij stonden buiten 

iedere wet. 

De ministers hebben nooit gedacht: de Duitsers zullen in Nederland die tweedeling niet aanleggen. Zij 

hebben niets geweten en niets willen weten van die tweedeling. Dat geldt ook voor een bereisd man als Van 

Lidth. Hij vindt de bezetting “náár”. Voor Nederlanders. Hij vindt dat zijn levensavond erdoor vergald wordt. 

Hij ducht, dat Nederlanders het stoffelijk slechter zullen krijgen. Hij is zeker dat Nederland de Archipel kwijt 

zal raken. Hij ziet aankomen dat het levenspeil daardoor zal dalen. Dáár moet het kabinet wat aan doen. 

Daarom moet het die oorlog tegen Duitsland toch maar voortzetten. Hij is een patriciër. Een van de velen uit 

de Nederlandse kolonie. Net als Van Boeyen en Bolkenstein of, ja zeker, Albarda. Van Lidth begint zijn 

Londense tijd als voorzitter van het Nederlandsche Roode Kruis te Londen. Hij krijgt joodse vluchtelingen ten 

kantore. Al staat hij ze niet te woord.  

Dat doet hij wel met Nederlanders van de betere burgerlijke klasse. Ze zijn via Zwitersland, Portugal of 

rechtstreeks over de Noordzee naar Londen gekomen, om bij te dragen  aan de oorlogvoering. Ze zijn 

onderkomen, ze hebben geen geld, ze zijn kapot, ze hebben nauwelijks nog een draad aan het lichaam. Van 

Lidth, echt wel een man die het goed meent, zal ze na veel omhaal ontvangen. Tegen tweeën in de 

namiddag. Hij is niet op tijd. Hij komt zijn grote kamer binnen, zet zich aan het grote bureau met een groen 

lakens  blad als een voetbalveld. Hij belt. De secretaresse mag de bezoekers binnenleiden. Hij steekt een 

corona op, met langzame plechtige gebaren. Hij waaiert de lucifer kortgestuikt uit, met het destijds bekende 

korte regenteske gebaar. Hij monstert de Engelandvaarder, die daar staat, een jongeman, de ontbering op 
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het gezicht, het zout is hem in de kleren geïmpregneerd. Van Lidth zwijgt, nog even nagenietend van de ris 

de veau met de fraaie wijn.  

Hij beduidt de jongeling te gaan zitten. En zegt: “Jáá, dat vááren over zéé, dat was náár, dat was náár.” Het 

blijft even stil. Een openingszet, om de sfeer los te maken, maar de jongen aan de andere kant wordt furieus. 

Dit is werkelijk geen manier om hem te ontvangen. Hij had niet gedacht dat de rode loper zou zijn uitgerold 

en dat het volkslied zou worden gespeeld. Maar dit! Hij barst los, wordt beledigend, wijst met trillende, 

rode, door het zeewater gebarsten,  vinger naar de bolle gestalte aan de andere zijde en vervalt in een banjir 

van invectieven. Hij komt in een paroxisme van razernij en staat eerder op straat dan hij ooit voor mogelijk 

hield. Die avond slaapt hij op een brits in de holle slaapkelder van het Salvation Army Afdeling Londen-

Centrum onder een verschoten, muffe molton deken, het groezelig laken steeds in zijn onrustige vóórslaap 

verschuivend. 

Het was geen unicum. Het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis bestond uit deftige mannen, vaak 

van adel, meestal uit het patriciaat. Conservatief tot op het merg. Menslievendheid: dat was iets voor de 

nazorg op het slagveld, voor militairen die regulier hadden gevochten en nu volgens de voorschriften lagen 

dood te bloeden of te krimpen van de pijn. De humaniteit strekte zich niet uit tot vluchtelingen of 

ontheemden of minderheidsgroepen. Krijgsgevangenen, regulier volgens het Landoorlogreglement 

geïnterneerden, civiel gegijzelden en uit te wisselen gedetineerden konden humaniteit krijgen. Van 

overheidswege. Als particulieren verder gingen, dan mocht dat, in de haak was het niet. Het was soms 

ongewenst, want deze breed verkrijgbare humaniteit kon “aanzuigende werking” hebben. Nederland in 

zonderheid kon daardoor meer probleemgevallen binnen zijn territoir krijgen dan andere staten. 

Onverplicht, te ruimhartig, met blijvende schade voor de bevolkingsstrata en de economie. De humaniteit 

was niet bedoeld om gelukszoekers te gerieven en zeker niet om ze te stimuleren het eigen geboorteland te 

verlaten. De reactie van Van Lidth was daarmee volledig in overeenstemming. In Lissabon had de consulaire 

afdeling bij het Nederlands gezantschap daarvan een instructie gemaakt voor het balie-personeel, die 

boekdelen spreekt. Nederlanders die als militair  hadden moeten wijken voor oorlogshandelingen en molest, 

konden de Rode Kruis-humaniteit inroepen. Maar gekker moest het niet worden. Voor burgers van andere 

staten en staatlozen bestond ze niet. En was na de oorlog in het Nederlandse overheidsbeleid goed te 

herkennen. Zie hieronder. 

4.1.15 De voortdurende competentiestrijd 

In het oorlogskabinet ontstonden nieuwe rechtsmacht-kringen tussen de verschillende departementen. 

Gerbrandy had van Wilhelmina de aanzegging gekregen dat hij nu eindelijk eens moest beginnen met het 

definiëren van een algemene oorlogsbeleidslijn van het koninkrijk. Hij zou voor Nederland oorlogsdoelen 

moeten aangeven, die Nederland in ieder geval in de vredesonderhandelingen veiliggesteld wilde zien. Het 

behoud van de koloniën zou daarbij een speerpunt moeten zijn, maar ook de vrijheid om de eventuele 

oorspronkelijke neutraliteitspositie weer te claimen, een zelfstandigheidspolitiek te kunnen volgen, ook 

handelseconomisch gezien, en, uiteraard een nieuwe rechtsbetrekking aan te gaan met een al of niet (totaal) 

verslagen Duits Rijk. Stel, dat de Volkenbond, opnieuw omschreven en voorzien van een ander Handvest, 

weer zou herrijzen, zou Nederland daar dan lid van zijn? Zo niet, zou het dan aansluiten bij andere 

veiligheidsallianties?  Hierbij waren ook steeds te betrekken de schadeloosstellingen, schadevergoedingen 

en compensaties die Nederland zou moeten gaan eisen na de reeds gelede immense schade die Nederland 

had geleden. Wilhelmina sloot daarbij bepaald territoriale annexaties niet uit ten laste van Duitsland. Ze 

dacht aan het Rijnland, links van de Rijn tot een de plaats waar de Moezel zich in die gletscher-rivier stort. 

Koning Willem I had dat Rijnland ook bij zijn Verenigd Koninkrijk van 1815 willen hebben, liever dan dat 

katholieke België. En wat had Willem daarin gelijk gehad!  En verder: zouden de geallieerden dergelijke 

aanspraken kunnen inbrengen ten laste van Nederland voor hun bijdragen ter waarborging van de 

zelfstandigheid van Nederland? Denk aan de toch wel aanzienlijke contingenten die Frankrijk al noordwaarts 
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had gestuurd. Zou Frankrijk daarvoor rekeningen mogen gaan inzenden bij De Haag, dat die troepen toch 

lelijk aan hun lot had overgelaten, waardoor Duitsland zoveel Franse militairen als krijgsgevangenen had 

kunnen interneren in Centraal Europa?  Frankrijk zat straks met de pensioenen voor die militairen zelf of hun 

nagelaten betrekkingen. Wie zou die gaan betalen? 

Hierdoor ontstond behoefte aan een soort departement van algemene oorlogsvoering. Het zou in ieder 

geval op het terrein gaan opereren van het departement van Buitenlandse Zaken, van Oorlog, van Financiën, 

van Justitie. Dat was voorzienbaar. Het was onvermijdelijk. Dat zou nieuwe competentieconflicten 

veroorzaken. Op dit moment was het kabinet er nog van overtuigd dat de oorlog in 1940 wel afgesloten zou 

kunnen worden met een vredesregeling. Dat bleek na enige maanden niet realistisch, ook al omdat Groot-

Brittannië niet bereid was om het moede hoofd in de schoot te leggen en Hitler te vragen onder welke 

condities een wapenstilstand verkrijgbaar  zou zijn. Nadat De Geer was weggestuurd, was duidelijk, dat niet 

het kabinet zou beslissen over een mogelijke vrede, maar dat die beslissing zou liggen bij de grote 

oorlogvoerende mogendheden. Dat hield mede in dat de competentieconflicten langer zouden aanslepen en 

ook veel groter zouden worden. En verder, dat ook meer departementen bij de conflicten betrokken zouden 

worden. Er moest hiervoor beslist een interdepartementale stuurgroep worden opgericht. Ik gaf al aan, dat 

de inbrengen daarbinnen afhankelijk zou zijn van de ministers. Jan van den Tempel had al vrijwel meteen 

hardnekkig besloten dat hij zelf nieuwe afdelingen ging oprichten ter repatriëring van de arbeiders die door 

het veel te ruime werkverruimingsbeleid van Romme in groten getale in Centraal Europa, vaak tegen hun 

zin, waren terecht gekomen. Ze werkten nota bene ook nog in de oorlogsindustrie. De 

werkverruimingsrichtlijnen van Romme werden stomweg nog steeds toegepast. De SDAP had hier steeds, 

sedert 1938, krachtig tegen geprotesteerd, maar Romme had zich er niets van willen aantrekken. De 

partijgenoten van Romme zaten nu met zijn protestantse vriendjes in het oorlogskabinet. Van den Tempel 

was al bezig een terugkeerbureau op te richten voor deze arbeiders die straks terug zouden komen en die 

wellicht óók nog een voorwerp zouden worden van strafvervolging wegens begunstiging van de vijand. 

Daarom was Van den Tempel echt niet bereid mee te doen aan die interdepartementale stuurgroep. Hij zou 

zijn genoten van de arbeidersklasse straks niet meer recht in de ogen kunnen zien, als hij het wel deed. Dat 

zou verraad aan de arbeidersklasse zijn.  

Van Kleffens was beslist niet van plan Gerbrandy het voortouw te geven bij het formuleren van de 

eindtermen van de in oorlogstijd gewenste buitenlandse politiek. Maar toch zou Gerbrandy dat kunnen 

doorduwen als hij een echt departement zou mogen oprichten voor de Algemene Oorlogsvoering van het 

rijk. Gerbrandy zou de beste ambtenaren wegkapen bij Van Kleffens, die het nakijken zou hebben, vooral 

omdat Gerbrandy – op dat moment nog wel – onbeperkte toegang had tot de koningin, die zélf lijntjes legde 

naar haar gezanten waarvan Van Kleffens helemaal niets afwist. Steenberghe was doende de consulaire 

posten aanwijzingen te geven over  de nieuwe handelspolitiek van oorlogvoerend Nederland in verhouding 

tot een kennelijk nog immer neutrale Archipel. Het departement van Oorlog was doende met nieuwe 

kantoortjes en bureau’tjes waarmee het direct kwam op het terrein van Binnenlandse Zaken, zoals het 

Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer, dat voorzag in een tijdelijk Militair Gezag.  Dat kón Van Boeyen 

nooit accepteren: Oorlog zou hiermee wel degelijk gaan grasduinen in de competenties van de 

commissarissen van de provincies, de gedeputeerde staten en de gemeenten. Het kon zomaar zijn dat dat 

Militaire Gezag het provinciale waterstaatsbeleid ging bepalen. Daar ging Binnenlandse Zaken exclusief over. 

Dat moest zo blijven. Ook daarom wilde Van Boeyen niet deelnemen aan die interdepartementale 

stuurgroep. Dat was ongrondwettig. 

 Justitie wilde een soort tribunaal oprichten voor de berechting van schepelingen die aangemonsterd hadden 

op Nederlandse koopvaardijvaartuigen, die niet bereid waren te gehoorzame aan hun “vaarplicht” in het 

belang van de algemene oorlogsvoering. Dat was wéér een nieuwe rechtsplicht, zómaar ineens bedacht door 

de departementen Justitie en Handel, omdat de transoceanische aanvoer van grondstoffen die onontbeerlijk 
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waren voor de geallieerde oorlogvoering gestremd dreigde te worden, omdat de meeste schepelingen of 

bemanningsleden het verdomden om weer aan te monsteren op de lijnen die voortdurend onderhevig 

waren aan het gevaar getorpedeerd te worden door de Duitse onderzeeboten, die inmiddels hun strategie 

hadden  bepaald. Justitie zat daarmee midden in het competentiegebied van de directie Scheepvaart en 

Maritieme Middelen van het departement van Handel en Nijverheid.  Het zo ging het maar door. Vrijwel alle 

departementen botsten op elkaar als waren het tektonische platen. En de ambtenaren, bevreesd voor hun 

aanstellingen, hun loopbaanperspectieven en hun expertises gaven elkaar geen duimbreed toe. Het zou het 

Londense kabinetsbeleid bijzonder ingewikkeld maken. 

4.1.16 De drang naar sterren, strepen, balken, titel en vooral onderscheidingen 

Alle ambtenaren kregen ineens door, dat zij in een totaal nieuwe werkelijkheid waren terechtgekomen, 

waarin zij in aanmerking konden komen voor samenwerking met Britse en Franse, maar ook Noorse, Poolse, 

Belgische en wellicht ook Noord-Amerikaanse diensten. Elke dag kwamen nieuwe geheimzinnige 

regeringsdiensten aan in Londen van verschillende nationaliteiten. En het mooie was, dat je óók nog eens uit 

pure vaderlandsliefde gemilitariseerd kon worden in het apparaat van een buitenlandse, mede-geallieerde 

krijgsdienst. Al vroegtijdig bleken Nederlandse jongemannen rond te kunnen lopen in de fraaie 

uitmonsteringen van de Royal Air Force van de Britse Luchtmacht. Mét de bijbehorende kledingfaciliteiten, 

want daar hoorden soepele rijglaarzen, stellen ondergoed, werkkledingensembles, oliegoed, horloges, 

brillen , overjassen en prachtige leren vliegjackets bij. Je kreeg nog extra-toelagen wegens gevarengeld, 

opleidingskosten en medische voorzieningen erbij, de mogelijkheden van trainingen in Canada, en 

verblijfskosten aldaar. Maar zo konden ook bemanningen van Nederlandse koopvaarders overgeplaatst 

worden naar Coastal Command van de Britse admiraliteit, met mogelijkheden van ongedachte promotie. Al 

spoedig richtte de Nederlandse regering een soort legertje op dat deel zou moeten nemen aan de strijd ter 

herovering van Nederland. Dat zou de Prinses Irenebrigade worden, het prijsstuk van het departement van 

Oorlog. De Nederlander die daar bij zat kon meteen een uniform bekomen met baret dat een oorlogsheld 

van hem maakte. En er bleek nog veel meer bij te zitten, bij dat pak. Een fraaie getailleerde overjas, een 

platte pet, een leren riemstel, soms met revolvertas, fraaie molières en in bepaalde gevallen zelfs een 

motorfiets. En diegenen die bij een Nederlands overgecoat hulpvaartuig kwam ter sleepvaart of in 

convooidienst! Die kregen een gloednieuw koopvaardij- of marine-uniform met de prachtige beloverde pet 

en soepel afvallende overjas met onbegrijpelijke vergulde distinctieven. 

Een sjans, mijnheer, dat dat nieuwe uniform gaf van een dekdienend officier, een Nederlandse admiraal zag 

er niet zo mooi uit. Verder hoorden er fantastische medailles bij, vermeldingen in dagorders en hoge 

militaire onderscheidingen waarover een Rotterdamse derde stuurman bij Van Ommeren  nooit had kunnen 

dromen. Maar voor veel ambtenaren die zich óók op deze wijze wilde laten militariseren in vreemde 

krijgsdienst – natuurlijk met machtiging vanwege de Kroon – waren nog hogere rangen, commissies en 

aanstellingen mogelijk, mét de bijbehorende toegangsbewijzen voor kantines, ontspanningsgelegenheden 

en huisvestingsfaciliteiten. Het leven werd kleurrijker, romantischer, spannender en de ambtenaar virieler 

dan hij ooit had kunnen denken. Zulke posities had je ter griffie bij het kantongerecht in Woerden nooit 

kunnen bereiken, hoezeer dat toch ook heel eerbaar en aanzienlijk was geweest, en het oversteeg in ieder 

geval de vale glamour van een hoofdcommies bij het ministerie van Justitie terwijl dat toch ook niet gering 

was. En daar hoorde nog geeneens een uniform bij. Het belang voor de algemene oorlogvoering werd 

aangetoond door de staat die je wierf, meestal voorlopig Groot-Brittannië . De Nederlandse autoriteiten 

konden het niet goed verhinderen. Véél hadden ze niet in te brengen bij de Britse wervende instanties. Goed 

voor de continuïteit van de Nederlandse diensten was het niet. 
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4.1.17 Allerlei ingewikkelde affaires 

De grootste problemen deden zich voor in de erotische sector, u voelde het al aankomen. Al die mannen 

met hun saaie moederlijke echtgenotes in Haarlem of Appingedam, hun verloofdes, of hun vriendinnen in de 

relatievorm die destijds verkering heette,  zagen in Engeland heel wat fraais rondlopen dat thuis niet voor 

het grijpen lag. Bovendien vonden dominee en pastoor op het dorp veel dingen helemaal niet goed. Maar 

hier, vooral in de wereldsteden waarin men onderging in het gewemel, kon eigenlijk alles wel. En al kon het 

niet, de ambtenaren deden het tóch, je weet soms niet waaraan het ligt. De ministers gingen gelukkig voor. 

Dat scheelt. Er was er nu geeneen, op het eind van 1940, zo deelde een aalmoezenier klagelijk mede, die 

geen “juffrouw” aan de hand had. En goed voorbeeld doet volgen. Daarom dacht Kruls, die letterlijk niet 

voor één gat te vangen was: “Wat  Van Boeyen kan, kan ik beter”.  Hij papte dus aan met de nicht van 

Dijxhoorn, zonder te vragen of die dat goed vond. Kruls was thuis wel eerbaar getrouwd en hij had een gezin, 

maar daar gaat het nou niet om. Omdat Kruls graag alles onder controle hield, bezorgde hij dat nichtje een 

mooie betrekking dicht bij hem in de buurt. En ze werd al gauw, heel opmerkelijk, officier bij een Vrouwelijk 

Hulpkorps met een aanstelling bij Oorlog. Dat gaf fricties, omdat dat nichtje daar nu echt helemaal niet voor 

dóórgestudeerd had. En ze was ook nog getrouwd met een Engelse man die in het kader van de 

oorlogsinspanningen die George VI zijn onderdanen oplegde was uitgezonden naar het Verre Oosten. Dat 

was in ieder geval redelijk uit het zicht, dat scheelt. Maar een en ander gaf toch trammelant op de 

werkvloer. Vooral omdat nu onderhebbenden van Kruls nu ook dachten: “Wat de majoor kan, dat kan ik 

óók”.  Vaak onder vergelijkbare condities en omstandigheden. En weer kwam dat de dienst helemaal niet te  

goede. Vooral omdat dat nichtje niet erg tactvol bleek en ook ineens veel strepen vond waarop ze ging staan 

bij ontvangsten, ceremoniële bijeenkomsten  en de uitreiking van medailles en zo. Mensen kunnen de zon 

niet in het water zien schijnen. Dat zal het zijn. 

4.2 De ministeriële verantwoordelijkheid 

Er was geen volksvertegenwoordiging op landelijk evenredige grondslag rechtstreeks gekozen in Londen 

beschikbaar. Dus bestond er niet de ministeriële verantwoordelijkheid jegens het parlement, die de 

Nederlandse constitutie vooronderstelt als legitimatie voor de regeringsdaden van het kabinet. De 

Nederlandse grondwet is in 1814 opgesteld als een regeling die strikt territoriale werking heeft: haar 

ruimtelijke heerschappij of werkingsomvang strekt niet verder dat het grondgebied in Europa. In 1848 is dat 

nog even aan de orde geweest, toen de ministeriële verantwoordelijkheid op een wat verhulde wijze in die 

grondwet werd opgenomen. Die gold voor regeringsdaden die op enigerlei wijze tot uitvoering konden 

komen binnen dat grondgebied, niet daarbuiten. Dáárom moest er een afzonderlijke constitutionele 

verantwoordelijkheid worden voorzien voor regeringsdaden in de Indische Archipel, begaan door de 

gouverneur-generaal in Batavia, want de tweede kamer wilde daarop dan toch te minste de minister van 

Koloniën in De Haag middellijk kunnen afrekenen. Dat werd de Indische Staatsregeling-1854, die bij wet 

werd vastgesteld. Die regeling schreef voor dat de gouverneur-generaal verantwoordelijk was jegens  die 

minister.  

Die kon in die verhouding de gouverneur-generaal kapittelen, aanwijzingen geven of schorsen dan wel 

ontslaan. Deze  minister was voor die handelingen, gedragingen of opstellingen  – bijvoorbeeld als hij de 

gouverneur-generaal ongehinderd  liet zitten – weer verantwoordelijk jegens de Staten-Generaal, zodat die 

de minister flink  de oren konden wassen voor wat de gouverneur-generaal in de rechtsbetrekking tussen 

hem en de minister had gedaan, nagelaten, toegelaten, gegund of gedoogd. Zo zou het nadien vanaf 1855 

gaan. Ministers van Koloniën moesten spitsroeden lopen als ze accepteerden, dat dominees het eiland Java 

af werden gejaagd als ze iets hadden gezegd wat het koloniaal gezag niet uitkwam, of als ze de kopergeld-

circulatie op Java hadden gegund aan een private onderneming die niet echt deugde, of als een benoeming 

binnen het koloniaal gezag duidelijk gewaagde van ontoelaatbare vriendjespolitiek. Dan konden de Staten-
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Generaal de budgettaire begroting voor het aanstaande jaar die de minister van Koloniën had voorgelegd 

voor de Archipel bij wetsvoordracht, gewoon afstemmen. De minister kon dan ontslag nemen of het 

wetsontwerp duchtig bijstellen. Of hij deed niets. Dan kon de koning de tweede kamer ontbinden en nieuwe 

verkiezingen uit laten schrijven. Of de zittende kamer kon weer de begroting voor de Indische 

staatshuishouding voor het aankomend jaar verwerpen.  In theorie kon dat eindeloos herhaald worden. In 

Pruisen was dat gebeurd in 1860-1868. Maar in Nederland hadden de regeringsleiders het nooit zo ver 

durven laten komen.  Doorgaans ging dan het voltallig kabinet heen. Dat waren Haagse zaken. Op basis van 

een strikt territoriaal beperkte grondwet. 

Dat in Java die Nederlandse grondwet echt niet gold, dat had iedereen sedert 1854 zonder meer 

aangenomen: vrijheid van drukpers, zoals gegarandeerd bij die grondwet bestond wel in Nederland, niet op 

Celebes of Sumatra. Dus: die grondwet gold ook niet in Londen. Daarom was het weer heel erg raar dat het 

kabinet-De Geer net deed of dat dat wél zo was, maar ja, De Geer was nu eenmaal de kluts kwijt en 

Wilhelmina was van plan om een autocratisch non-parlementair bewind te gaan uitoefenen, dus die had 

geen interesse in het vraagstuk wat voor ruimtelijke geldingsomvang die grondwet had. Wilhelmina ging uit 

van de idee dat haar soevereine macht  persoonsgebonden was. Net als koning Willem I altijd had gedaan. 

Die macht was door de grote mogendheden die het Verdrag van Wenen van 1815 hadden opgesteld, gegund 

aan de Oranje-dynastie, niet aan een grondgebied, een natie, een volk, een staat of een rechtsorganisatie die 

de BV Nederland kon heten. Die macht was door soevereinen gegund aan een collega-soeverein, aan de 

oudste mannelijke telg van die dynastie die volgens het Salische erfrecht hoofd van dat Oranje-Huis kon 

heten, die Willem dus. Die macht zat Wilhelmina dan ook uit te oefenen in Londen. 

 Naar De Geer luisterde ze niet meer. Naar Gerbrandy soms wél, als hij het niet beter wilde weten. Dat was 

het geval, als hij precies in juridische leerstelligheden verwoordde wat Wilhelmina over die macht intuïtief 

aanvoelde. Dan had Gerbrandy groot gelijk. En anders natuurlijk niet. Hij schreef wel bekwaam op wat 

Wilhelmina eigenlijk wilde zeggen, doorgaans, al moest ze hem soms flink de oren wassen. Zelf schreef ze 

niet zo goed, nooit gedaan ook, maar dat hoefden soevereinen bij de gratie gods nu eenmaal ook niet te 

kunnen. Daar hadden ze hun mensen voor die hun willoze werktuigen waren, zoals, bijvoorbeeld, die 

Gerbrandy. Als die nu maar niet eigenwijs wilde wezen, dan ging het doorgaans eigenlijk wel goed. Lastiger 

waren lieden als Albarda en Van den Tempel, want die noemden soms haar optreden inconstitutioneel. Dat 

was belachelijk. De constitutie was voor de onderdanen. Niet voor de soeverein. En al helemaal niet 

wanneer die soeverein in Londen zat. Aldus het staatshoofd, dat daar niet van af te brengen was. Het was 

jammer dat niet iedereen dat goed aanvoelde, zoals die Van Lidth, want die kwam toch ook wel eens met die 

constitutie aanzetten. Hij kon het niet helpen, hij was maar ingenieur van de waterstaat, die had geen 

verstand van constituties. Vervelender waren juristen die staatsrecht hadden gestudeerd en die tóch in 

Londen liepen te zeuren over de Nederlandse constitutie. Zoals, op een gegeven moment, die advocaat uit 

Dordrecht, Jaap Burger. Die was aan komen zetten over zee als verzetsstrijder, een jonge vent nog, en die 

had het gehad voor de democratische legitimatie van regeringsdaden en de noodzaak van een parlementair 

systeem. Nogal hardnekkig, eigenlijk. Hinderlijk, om precies te zijn. Die gasten kwamen er na juni 1944 

steeds meer bij, bij haar stelletje te Londen. Dat was een euvel, dat bestreden moest worden, desnoods via 

het Militair Gezag. 

4.3 Het Nederlandse Parlement 

Het  representatieve volksvertegenwoordigers-gremium in Den Haag was samengesteld op basis van de 

verkiezingen van zomer-1937. Toen hadden de confessionelen en de vrijzinnig democraten een lichte winst 

geboekt. De grote winnaar is destijds Colijn geweest, de geharnaste voorstander van het herstel van het 

regeringsgezag, de sluitende begroting en eigenlijk nog steeds van de gave gulden, gekoppeld aan de 

universele goudstandaard. Het zijn eigenlijk geen typisch confessionele principes. Al kan men er gemakkelijk 
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een christelijk moraal-theologische draai aan geven. Colijn kan gelden als klassiek liberaal. Hij denkt primair 

in financieel-economische motieven. Niet in calvinistische, al zal hij er alles aan doen om het zo te 

presenteren. Zijn Anti-Revolutionaire Partij wint. Zij krijgt drie zetels erbij. Ze staat nu op zeventien. Dat is 

een groot succes, want Colijn heeft het kabinetsbeleid volledig overheerst. Het was een hard beleid, een star 

en rigide beleid, het kwam de werklozen bepaald niet ten goede en de collectieve sector al helemaal niet. 

Toch is dat beleid breed gedragen. De vrijzinnig democraten krijgen ook wat meer stemmen dan in 1933. 

Maar ze krijgen daardoor geen zetelwinst. De katholieken lijken er niet toe te doen. Ze hebben 31 zetels, 

maar ze handhaven zich omdat het voltallige episcopaat de gelovigen heeft aangezegd dat zij op de 

Roomsch-Katholieke Staatspartij dienen te stemmen, willen zij gods genade niet verspelen. In de fractie 

bestaat steeds meer weerzin tegen de spijkerharde monetaire politiek van Colijn, gepaard aan diens afkeer 

van stimulering van overheidswege van het economisch verkeer. Op 10 mei 1940 is deze tweede kamer voor 

het laatst bijeen geweest, zij het onvoltallig. Er waren slechts 38 leden. Er hadden er 51 moeten zijn. Van 

Schaik spreekt de vergadering toe met opwekkende woorden. Beslissingen worden niet genomen. Dat kan 

niet, mede, omdat de regering niet aanwezig is. Van Schaik heeft hem thuis, aan de Mauritslaan in het 

Scheveningse Staten-kwartier gebeld. Hij heeft hem gezegd, dat De Geers plaats binnen de kring van de 

volksvertegenwoordigers moest zijn. De Geer, het werd reeds aangestipt,  vond het “niet nodig” dat het 

kabinet er op enigerlei wijze  was. Van Schaik heeft toen, merkwaardigerwijze, de minister van Waterstaat 

Albarda gebeld. Die heeft het bij De Geer nogmaals geprobeerd. Maar ook hij ving bot. Daarna is de kamer 

niet meer bijeen geweest. 

Wanneer de Londense regering spreekt over parlementaire vertegenwoordiging, dan bedoelt zij deze kamer. 

Seysz-Inquart heeft de kamer na zijn machtsaanvaarding niet meer bijeen laten komen. Hij heeft niet 

besloten, dat zij verboden was. Hij heeft haar ook niet ontbonden. Hij heeft verhinderd dat zij zou kunnen 

samenkomen in de balzaal van Willem V die voor haar plenaire bijeenkomsten was gereserveerd. Dat heeft 

hij gedaan door de bewakers te doen instrueren dat geen toegang daartoe verschaft zou worden. Hij heeft 

de kamerleden een soort wachtgeld aangeboden omdat zij door omstandigheden van hun wil onafhankelijk 

hun taak niet kunnen verrichten. Sommige leden namen dat aanbod aan. Zij zullen niet meer terug komen in 

de kamer, ook als die als onderdeel van een noodparlement weer namens de kroon uitgenodigd wordt tot 

samenkomst in die balzaal. Regelmatig wordt in Londen beklemtoond dat voor regeringsdaden politieke 

verantwoording zal moeten worden afgelegd voor de volksvertegenwoordiging.  De ministers hebben daar 

unaniem niet aan willen tornen. Allicht niet: zij zijn ministers, omdat de kamer hen het vertrouwen daartoe 

nooit heeft ontzegd. 

Bedoelt men dan, wanneer men legitimatie op democratische grondslag vergt,  deze kamer minus de leden 

die dat wachtgeld aannamen?  Dan bedoelt men die kamer, mits aangevuld met nieuwe leden die het getal 

van volksvertegenwoordigers tot honderd aanvullen, wellicht aangewezen door de kroon. Is die kamer dan 

de legitimerende tegenmacht van de kroon, ook al bestaat zij gedeeltelijk uit aangewezenen buiten iedere 

volksraadpleging om?  Bedoelt men dan de kamer, zoals samen te stellen op de eerstkomende regelmatige 

vrije verkiezingen volgens de Kieswet? Bedoelt men dan een raad van verzetsstrijders en volkshelden, als 

adviesraad toegevoegd aan de kroon, zoals Wilhelmina zich haar monarchale bewind voorstelt? Deze vragen 

komen steeds weer terug. Er komen geen bevredigende antwoorden. Wel blijven de ministers de koninklijke 

besluiten die Wilhelmina slaat contra-seigneren. Ze plaatsen tegenover die van de koningin hun 

handtekening. Dat heeft eigenlijk alleen dan zin, als zij voor dat contraseign verantwoording dragen jegens 

een volksvertegenwoordiging, die van nu, die er nog wel is maar niet bijeenkomt, of die van de toekomst, 

welke dan ook. Dan moet men daarover eigenlijk binnen het kabinet een meerderheidsstandpunt kunnen 

innemen. Maar zulk een standpunt is er niet. Het kabinet streeft er ook niet naar.  

Wel neemt het aan dat zonder het contraseign de koningin een niet rechtsgeldig besluit nam. De koningin zal 

zich daar niet tegen verzetten. Zij zal handelen of zij dat óók vindt. Daarom zal zij, nadat zij Dijxhoorn de laan 
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heeft uitgestuurd alles op alles zetten om een persoon te vinden die dat contraseign zal willen zetten én als 

Nederlander zal kunnen gelden, die het actief en passief kiesrecht zal kunnen uitoefenen, al laat zij Van ’t 

Sant dat niet steeds nazoeken. Kan zij zulk een figuur niet vinden, dan neemt ook zij aan, dat zij geen 

verbindend besluit kan slaan. Voor Gerbrandy zal deze volkomen onlogische en bijna atavistische houding in 

tal van crises de ultieme ankerplecht blijken voor zijn positie als premier. Alleen daardoor kan hij zijn rit 

uitzitten totdat de koningin in de heren Drees en Schermerhorn twee nieuwe ongelukkigen in 1945 zal 

hebben gevonden die met haar deze constitutionele charade willen voortzetten tot aan de verkiezingen van 

1946. 

4.4 De machtsaanvaarding door Seysz-Inquart te Den Haag 

Op 29 mei 1940 aanvaardde Arthur Seyss-Inquart als Reichskommissar für die besetzten Niederlande de 

burgerlijke regeringsmacht namens de Führer Adolf Hitler in Nederland. Tussen 15 mei en 29 mei had 

generaal van de infanterie Alexander Von Falkenhausen een militair gouvernement aanvaard over 

Nederland, in aansluiting op de capitulatie door Winkelman van die datum. Von Falkenhausen deed dat niet 

ter uitvoering van de wapenstilstandsovereenkomst die te Rijsoord was geparafeerd door Winkelman en 

Von Küchler. Hij was kort te voren als militair gouverneur benoemd door Von Brauchtisch, volgens een 

standaardregeling voor bezettingsregiems die het Allgemeines Oberkommando des Heeres (AOK) placht te 

hanteren nadat een wapenstilstand was bereikt. Het leger ging er vanuit dat in Nederland een dergelijke 

militair bezettingsregiem zou gelden tot aan een definitieve vredesregeling. Dat zou dan lijken op dat wat in 

de eerste wereldoorlog in  België had gegolden in het gouvernement-generaal in de zones achter het 

etappegebied in het bezette België, waar achter die etappezone noordwaarts wel een uitzonderingstoestand 

gold, maar geen volledige staat van oorlog of beleg.  

Hitler, inmiddels door Himmler overtuigd, dat de Nederlanders als stamverwant Germaans volk te winnen 

zouden zijn voor het integrale nationaal-socialisme als staatkundige ideologie, meende dat zulk een militair 

regiem daarvoor niet het juiste bestuurskader zou verschaffen. Aangezien Hitler de Nederlanders als 

extreem burgerlijk beschouwde, moest dat bereikt worden via een burgerlijk beheersapparaat dat zoveel 

mogelijk de nationale bestuursvormen intact zou laten mits dat met die ideologie verenigbaar was. De 

representatieve democratie was dat voorshands beslist niet. Die zou door de Duitse burgercommissaris van 

het rijk moeten worden geschorst. Het kon zijn, dat het Nederlandse volk op korte termijn genazificeerd kon 

worden. Dan kon voor regeringsdaden instemming worden gevraagd bij een volksvertegenwoordigend 

lichaam op de zelfde grondslag waarop dat in Duitsland bij de rijksdag placht te geschieden. Niet uitgesloten 

kon worden dat dat lichaam de tweede kamer zou kunnen zijn, indien voorzien van een nader verbeterd 

reglement van orde. Wellicht zou de burgercommissaris daarin enkele nieuwe leden kunnen benoemen. De 

fasering waarbinnen dat te bereiken was zou door die burgercommissaris proefondervindelijk moeten 

worden vastgesteld en worden voorgelegd ter goedkeuring aan de Führer. Daaruit valt te verklaren dat Seyss 

de tweede kamer niet ophief, maar thuis liet zitten. Hij zou het instituut wellicht toch nog kunnen gebruiken. 

De samenstelling van 1937 maakte dat goed mogelijk.  

In de Ridderzaal, waarin Seysz  (ook wel: Seyss) formeel zijn ambt aanvaardde in opdracht van Hitler droeg 

Von Falkenhausen dan ook zijn rechtsmacht over aan de burgercommissaris. Seysz deelde mee aan de 

vergadering, waarin het voltallige college van Nederlandse secretarissen-generaal van de departementen 

aanwezig was, dat hij het regeringsgezag nu ging uitoefenen in naam van die Führer en hij lichtte dat toe. 

Winkelman was er niet bij. Hij was niet uitgenodigd. Seysz repte niet van het aan Winkelman overgedragen 

“regeeringsgezag” door Steenberghe. Hij zal er niets van geweten hebben, Von Falkenhausen in ieder geval 

niet. Die had de capitulatieovereenkomst van 15 mei te Rijsoord gesloten ingezien. Daarin stond over dat 

“regeeringsgezag” niets. Dat had Winkelman ook desbewust vermeden. Zie boven. De secretarissen-

generaal hebben er Seysz ook nooit op aangesproken.  Vermoedelijk, omdat zij de figuur van die overdracht 
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aan de OLZ eigenlijk onaanvaardbaar vonden: wat moet een militair opperbevelhebber nu met een 

burgerlijke regeringsmacht?  Hij was toch geen civiel administrator? Hij was de drager van het Militair Gezag 

in de zin van de Oorlogswet voor Nederland van 1899. Het kabinet had inderdaad moeten omzien naar een 

burgerlijk en erkend meerkoppig orgaan: de raad van state of een nog in te stellen regeringsraad, die de 

wetgeving wel degelijk kende.  Dan had Steenberghe die macht aan het college van  secretarissen-generaal 

moeten overdragen. Hij deed dat niet. Dat hadden Snouck Hurgronje (Buitenlandse Zaken), Frederiks 

(Binnenlandse Zaken)  en Tenkink (Justitie) later wel degelijk als een regelrecht dèsaveu ervaren. Maar 

daarover hebben ze Winkelman later niet aangesproken. Seysz heeft ze wel gezegd, dat ze met hem konden 

samenwerken. Hij kon zich ook voorstellen, dat ze dat niet wilden, omdat hij altijd de vertegenwoordiger van 

de Führer was en bleef, wat er ook te gebeuren stond. Ze konden, ieder voor zich of collectief, weigeren. Dat 

zou hij aanvaarden en billijken. Hij zou geen sancties treffen. Dan was het, terstond na zijn 

ambtsaanvaarding, het beste dat ter plaatse – hij had het college ontboden op zijn werkplek in het Logement 

van de Heeren van Amsterdam aan het Plein – te doen. Hadden de heren een beslissing te dezen te melden?  

Dat hadden ze niet. Seysz ging er niet verder op in. Hij kwam er ook niet op terug. De heren secretarissen-

generaal waren kennelijk tot samenwerking bereid. Dat was een gelukje. Zij kenden de lokale wetten en 

regelingen, ze kenden de verschillende staatsorganen goed. Seysz kon ze best gebruiken. Ze zouden alles wat 

Seysz zou ondernemen doorgeven aan het Nederlandse volk. Dat gaf een schijn van nationale legitimatie. En 

zo zou het inderdaad gaan. 

Op papier was Seysz de hoogste bezettingsautoriteit in Nederland. Hij had een staf van Generalkommissare. 

Voorlopig moest hij Nederland zien als een economisch wingewest van Duitsland. Wellicht kon het deel 

worden van het Groot-Duitse rijk dat Centraal Europa zou gaan beheersen. Maar misschien ook niet, dan zou 

het een kolonie blijven. Bij alles moest hij het Duitse economische belang laten prevaleren. Kon hij de 

Nederlanders ethisch heropvoeden als Germaanse staatsburgers, dan kon het een zekere vorm van 

autonoom zelfbestuur krijgen. Seysz moest uiteraard zorgen dat de enorme overzeese gebiedsdelen en 

koloniën die Nederland bezat ter beschikking kwamen van Duitsland. Daarom moest hij subtiel optreden. 

Hitler had de capitulatie te Rijsoord bezien als een integrale regeringscapitulatie. Nederland was dus intern 

niet soeverein meer. Er bestond dus volkerenrechtelijk geen staat van oorlog meer tussen Nederland en 

Duitsland. Wie het anders zag, schond de capitulatie. Die moest dan als strafbare opruier tot burgeronlusten 

worden vervolgd.  

De Nederlandse economie moest volledig opgaan in de Duitse. Daarvoor was Hirschfeld van het 

desbetreffend departement in Nederland uitstekend geschikt. Die moest direct gaan samenwerken met de 

algemeen gevolmachtigde voor Financiën en Economie in Nederland, de Oostenrijker Hans Fischbock, en 

voor zover nodig met algemeen gevolmachtigde Friedrich Wimmer voor Justitie en Bestuurszaken. De 

bezettingskosten moesten worden betaald door de Nederlanders zelf. Daarvoor moesten 

bezettingsbelastingen worden  geheven en daartoe konden inbeslagnemingen plaatsvinden. De Nederlandse 

ambtenarij was niet meer dan een uitvoerende instantie daarbij. Zij kon regelingen opstellen. Maar dat 

waren dan uitvoeringsvoorschriften. Het Duitse recht zou daarbij vóór gaan. De Duitse 

bezettingsambtenaren zouden daarom de Nederlandse ambtenaren opdrachten en aanwijzingen geven. 

Daarom kon Seysz vragen van de Nederlandse ambtenarij om een verklaring te ondertekenen, waarin zij  

beloofde deze opdrachten en aanwijzen loyaal uit te voeren. Het was immers waarschijnlijk dat deze 

Nederlandse ambtenaren een eed of belofte van trouw en gehoorzaamheid hadden afgelegd aan het 

Nederlandse gezag. Daarvan hoefde Seysz die ambtenarij natuurlijk niet te ontslaan, dat was onnodig en kon 

onrust veroorzaken. Het was voldoende als zij daaroverheen nog die loyaliteitsverklaring tekenden. Wie 

daartoe niet bereid was, moest ontslagen worden. Dat kon meteen erbij gezegd worden als die verklaring 

werd uitgereikt. Wie die loyaliteitsverklaring had getekend zou daarom ook automatisch moeten 

meewerken aan de Duitse rassenpolitiek. Daarom kon later nog apart van hen gevraagd worden, dat zij 

behoorden tot het Germaans-Indische ras. De Ariërverklaring. Of en wanneer dat zou moeten, kon Seysz zelf 
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bepalen. Wie die Ariërverklaring niet wilde tekenen kon dus ook niet loyaal zijn aan het Germaanse volk. Die 

zou ontslagen moeten worden. 

4.5 Het college van secretarissen-generaal 

Men zou het college van secretarissen-generaal kunnen beschouwen als een residuaire regeringsraad. Zo 

zagen de secretarissen-generaal het zelf. Een soort kabinet, dat de interne regeringsmacht zou uitoefenen 

volgens het Nederlandse recht. Dat zou intact blijven. Dit quasi-kabinet zou “regeren” totdat er een 

definitieve vredesregeling zou zijn met Duitsland. Dan zou de bezetting wel weer opgeheven worden. 

Wellicht kwam dan het kabinet dat in Londen zat weer terug. Maar het kon ook zijn dat Nederland een 

deelstaat zou worden in Groot-Duitsland of het Groot-Germaanse rijk. Het quasi-kabinet zou dus burgerlijk 

regeringsgezag uitoefenen dat vóór de oorlog van de kroon was uitgegaan, met inachtneming van de 

bevoegdheden van de residerende Duitse landvoogd. 

Dat was beslist niet de bedoeling van Seysz. Die zag het college als uitvoerende beheersraad. Dat gaf hij de 

leden van het college ook te kennen, al bij het begin. Het was jammer dat de Duitsers Nederland hadden 

moeten bezetten. Dat had niet gehoeven. Maar de Nederlandse regering had zich nu eenmaal niet willen 

houden aan het neutraliteitsprincipe. Zij was intentioneel geallieerde geweest van de Fransen en Britten. 

Daardoor was de bezetting noodzakelijk geworden. Het Duitse recht zou het primaat hebben, het Duitse 

staatsbelang evenzeer. Er zouden dus Duitse verordeningen tot dat doel geslagen moeten worden. De 

uitvoeringsraad zou deze als verbindend accepteren. Hij zou deze verordeningen niet nog eens een keer 

zelfstandig mogen toetsen op de verbindende kracht, innerlijke waarde en verenigbaarheid met het 

volkerenrecht zoals Nederland dat uitlegde.  

De beheersraad moest daarom ook zorg dragen, dat de Nederlandse rechterlijke macht dat zich óók niet zou 

gaan permitteren bij haar rechtstoepassing. Ook niet ten aanzien van de verdragen die Nederland had 

gesloten en goedgekeurd, ongeacht of Duitsland die had erkend als partij of als lid van de Volkenbond  -- het 

was kortstondig lid geweest van die organisatie, dart wist Seysz ook -- en eveneens geratificeerd mét de 

daarbij passende uitvoeringswetgeving. Als de beheersraad zag aankomen dat de Nederlandse rechters 

implementatiewetten van verdragen anders toepasten of uitlegden dan de Duitsers, moest de raad via 

circulaires aansturen. Hielden de rechters zich daar niet aan, dan moest de raad die rechters ontslaan. 

Daarom was ook belangrijk dat juist die rechters die loyaliteitsverklaring tekenden. Daar hoorde die raad op 

toe te zien. De raad kon niet bij Seysz aankomen met het betoog dat de Nederlandse rechters onafhankelijk 

waren. Dat zou een inbreuk zijn op zijn belofte dat zij als beheersorgaan loyaal zouden meewerken. Dat gaf 

Seysz bij zijn inleidende briefing ook op. Daaruit volgde evenzeer dat Seysz niet kon accepteren dat de raad 

toch nog een andere toepassing bleef geven aan het neutraliteitsbeginsel dan Berlijn het interpreteerde. De 

rijksregering had bij monde van de Herr Reichsaussenminister Von Ribbentrop doen verklaren, dat 

Nederland dat principe had geschonden jegens Duitsland en dat het deswege opgehouden had te bestaan 

tussen Duitsland en Nederland. Dat had Von Ribbentrop op 10 mei meteen wereldkundig gemaakt. Mocht 

nu blijken dat Nederlandse militairen de Duitse Wehrmacht schades hadden veroorzaakt via een beroep op 

dat neutraliteitsbeginsel, dan kon de Nederlandse rechter dat niet als rechtsgeldig verweer aanvaarden in 

een strafprocedure en ook niet in een burgerlijk rechtsvorderlijk geding. Zou dat toch gebeuren dan zou 

diens einduitspraak in zoverre nietig zijn. Seysz zou dan laten ingrijpen. 

Er bleef dus bijna geen ruimte meer voor het college om enig autonoom “regeeringsgezag” te blijven 

uitoefenen, zoals dat kennelijk aan Winkelman was toevertrouwd. Het is zich blijvend blijven beschouwen 

als de “regeeringsraad” in constitutionele zin. Die “regeeringsraad” stond in de oorspronkelijke grondwet. 

Dat waren de leden van de gecombineerde vergadering van de raad van state, de hoofden van de 

ministeriële departementen, het koninklijk gezag waarnemende als de persoon van de koning niet bij 

machte was het zelf fysiek uit te oefenen. Dat kon men afleiden uit artikel 47 van die grondwet van 1815. 



 202 Neutraal Nederland-2.docx 

Daarin stond een eedsformulier. Dat moest afgelegd worden als die koning ongesteld was geworden, 

spoorloos was geraakt of in gevangenschap was terecht gekomen buitenslands. Bijvoorbeeld in 

krijgsgevangenschap, waarin hij terecht was gekomen als opperbevelhebber zijn weermacht aanvoerende, 

te velde of te water. Dat opperbevelhebberschap werd tot 1848 serieus genomen. Willem II had het 

uitgeoefend. Daarna hadden de ministers, die de capaciteiten van Willem III waren gaan inzien, dat 

opperbevelhebberschap eigenlijk tussen twee grondwettelijke haakjes gezet. Ze moesten er niet aan denken 

dat Willem III dat inderdaad zou gaan uitoefenen. Dat hadden ze in 1848 al meteen ingezien toen ze hem in 

Hellevoetsluis aan land zagen komen waggelen nadat een delegatie Willem was gaan lichten in Londen. Dat 

konden ze niet goed in hun memorie van toelichting zetten op de wijzigingen in de grondwet. Want Willem 

zou toch het wetsvoorstel met die veranderingen en toelichting bij koninklijke boodschap aanhangig moeten 

maken bij de Staten-Generaal als mede-wetgevend orgaan.  Die boodschap zou hij moeten tekenen.  Of hij 

nu wel of niet tot “regeeren” buiten staat zou zijn. 

Het zou toch kunnen dat Willem III die toelichting zou lezen. Die zou hem stellig niet bevallen. Dus hadden ze 

niets gezegd, maar toch de “regeeringsraad” geschrapt en deze vervangen door “de raad van state, 

waarnemende het koninklijk gezag”. Daarbij hadden ze géén toelichting gegeven. Ze konden toch moeilijk 

uiteenzetten dat zij vreesden dat Willem III hen vaak zou gaan nopen deze waarnemingsconstructie te gaan 

bezigen. Ze konden die vrees wel uitdrukken. Maar dan zou de tweede kamer toch vragen waarom ze 

daarvoor beducht waren. Dat zouden ze dan moeten concretiseren en dan zou de persoon van Willem III 

huns ondanks in het voetlicht komen. Niettemin was men in 1848, toen men verschrikkelijke haast had met 

de wijzingen waarom het kiezersvolk scheen te staan springen, vergeten de hele grondwetstekst goed door 

te vlooien of die “regeeringsraad” van 1815 toch niet nog ergens verscholen prijkte. En ja hoor. Bij de 

wijzingen nadien stond die term toch nog in artikel 47 van de grondwet waarin het eedsformulier stond dat 

de leden van de “regeeringsraad” moesten uitspreken als zij lid ervan werden. Gewoon vergeten. 

Mensenwerk, nietwaar? 

 Maar latere wetgevers, hun voorvaderen een beter wetssystematisch inzicht toedichtend dan zij zelf 

hadden, hadden de term toch een zinvolle inhoud gegeven – ze kon er toch niet voor niets staan in zulk een 

basisinstrument als de grondwet – en hadden gedacht dat daarmee bedoeld was ”de raad van state, in 

staatsnoodtoestand het koninklijk gezag waarnemend”.  Zo wordt de term onder meer gebruikt in het 

Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht van 1881, Titel II, waarin de “misdrijven tegen de veiligheid 

van den staat”  staan opgesomd. En zo staat zij daar nóg. Gerbrandy, in de catacomben van het departement 

van het departement van Handel, Nijverheid en Visserij de wetgevingseditie van Fruin doorbladerend, had 

Steenberghe daarop gewezen en gezegd, dat het gezag dat die raad uitoefende nu het “regeeringsgezag” 

was, dat zou moeten worden overgedragen aan iemand of iets, als het kabinet er schielijk van dóór ging, 

naar het buitenland.  

Steenberghe had dat in zijn oren  geknoopt. Hij had er niet veel van begrepen. Hij had dat gauw 

doorgegeven aan Winkelman, dat “regeeringsgezag”. Zie hierboven. Die had het ook niet gesnapt. Maar die 

had daar de secretarissen-generaal om zich heen zien staan. Die hadden niet raar gekeken of gelachen. Die 

hadden plechtig toegekeken toen Winkelman dat gezag als een bompakket had aangepakt. Zie hierboven. 

Winkelman was snelstens teruggeijld naar zijn hoofdkwartier. En de anderen naar hun departementen. 

Steenberghe naar de HMS Windsor te Hoek van Holland. Ze waren elkaar uit het oog verloren. Falkenhausen 

had kennelijk de boel overgenomen op 15 mei. Hij had sommigen van hen ontboden, in verband met de 

overdracht en uitlevering van oorlogsmaterieel. 

 Ineens was die Seysz opgedoken. Verbijstering: wat kwam die nu doen?  Dat hoorden de secretarissen-

generaal in de Ridderzaal. Ze waren even bij Winkelman langs geweest tevoren. Die had gezegd dat ze 

mochten gaan, maar dat ze moesten weggaan als Seysz denigrerend zou gaan uithalen ten laste van de 

koningin. Daarvoor had Seysz zich zorgvuldig gewacht. Dat was echt niet iets waarover hij zich nog druk zou 
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willen maken. In aansluiting had hij de secretarissen bij zich ten kantore ontboden. Hij had ze geïnstrueerd. 

Maar hij had ze niet in de houding gezet. Hij had op loyale samenwerking aangedrongen. Ze hadden toen 

hulpzoekend naar Snouck Hurgronje gekeken, die namens hen er wel iets van vinden zou. Snouck, de 

secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken,  was hun voorzitter als oudste in functie. Hij had ook de langste 

departementale ervaring. Hij gold als een man van de wereld. Van alle markten thuis. Ze wisten niet, dat 

Snouck een heel vreemd eigengemaakt Duits sprak, dat wisten alleen zijn topambtenaren. Van Kleffens wist 

het heel goed, die had altijd zijn tenen gekromd als Snouck in de Volkenbond Duits was gaan spreken. Een 

soort Rudi Carell-Duits: Es macht kein flaus aus. Dat had Snouck deze keer toch maar niet ten beste 

gebracht. Hij had wat staan knikken, ja-ja. Daarna waren ze weggeheud door Seysz’ kamerwachten, het Plein 

op. Ze dachten, dat ze toch nog steeds regeeringsraad waren. Wat dat was, wisten ze nog steeds niet, maar 

het klonk goed. Later Winkelman nog maar eens vragen. Ieder ging nu zijn ding doen. Dat was veilig. 

4.6 Het uitzonderlijk economisch beleid van Hirschfeld 

Na 1933 legde Hans Max Hirschfeld, als directeur-generaal van Handel en Nijverheid bij Economische Zaken 

(ook: Handel, Nijverheid en Scheepvaart),  zich toe op een volledige vervlechting van de wederzijdse 

economische infrastructuren van Duitsland en Nederland. Hij sloot tal van economische arrangementen met 

Duitsland dat een agressieve handelspolitiek via dumping ontwikkelde, waar Nederland als doorvoerland 

veel last had. Hirschfeld kreeg opdracht om daar nationaal-protectionistische maatregelen tegen  te treffen, 

onder meer door invoerquota in te stellen en verhoogde tarieven en heffingen. Niettemin slechtte Hirschfeld 

op den duur de meeste tariefmuren en kwam integratie van beide economische systemen sluipenderwijs 

naderbij. Die was in 1940 al bijna voltooid.  

Maar er waren toch nog wel tariefmuren. Hischfeld zag wel in dat Nederland de Duitse inval en  de bezetting 

volledig zou moeten financieren. Hij werkte mee aan de inname van de Reichskreditkassenscheine, een soort 

Duits nepgeld, in opzet wel lijkend op de Franse assignaten waarvan de Franse bezetter zich bij de Franse 

inval tussen 1795-1812 was gaan bedienen. Deze Scheine moesten dienen om bij de verovering van andere 

staten ontwrichting van het gangbare betalingsverkeer met de gebruikelijke pasmunten en muntbilletten 

zoveel mogelijk te voorkomen. Het was een soort invasiegeld. Deze Scheine werden in omloop gebracht 

naast de gangbare betaalmiddelen. Tegen een gedwongen koers. De Nederlandse uitgiftekanalen van de 

Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën werden gebruikt om de circulatie ervan op gang te 

brengen en te beïnvloeden. De Scheine luidden in Reichsmarken. De Duitse bezettingstroepen kregen de 

Scheine uitgereikt als tegoedbonnen, een soort consumptiekaarten bij een openbaar toegankelijk carnavals 

feest, waarbij men bij een kassa certificaatbilletten koopt, waarvoor men consumpties in de feestzaal krijgt. 

Een van de kaartjes is goed voor een biertje, twee voor bittterballen, drie voor een glas namaakchampagne.  

Alleen: die kaarten koopt men tevoren. Deze Scheine moesten door de middenstander achteraf ingeleverd 

worden bij een Nederlandse bankinstelling die verplicht was het nepgeld te verzilveren in pasmunt. Dat was 

bij de capitulatieovereenkomst van 15 mei 1940 ook bepaald. De Scheine waren in Nederland wettige 

betaalmiddelen. De Nederlandse bank moest het verzamelde  uiteindelijk innemen en de tegenwaarde 

uitkeren aan de bankinstelling of de gemeentekas die als intermediair bij inname had gefungeerd. De soldaat 

kreeg eindelijk de luxegoederen waarnaar hij in het geheel versoberde Duitsland al zo lang had gehunkerd. 

Hij kreeg de Scheine gul toebedeeld door een uiterst royale Göring die ook economisch rijkscommissaris was, 

en kocht alles wat los en vast zat. De detaillist vond het best. Die kreeg de gegarandeerde tegenwaarde in 

gangbare munt of bankbilletten van het gekochte van de tot inname verplichte regionale kredietinstelling. 

Die bracht de zakken vol Scheine onder bij de Nederlandsche Bank. Die verhaalde de schade op het 

ministerie van Financiën. Dat verhoogde de belastingen. De Nederlander betaalde dus uiteindelijk deze 

milde plundertochten van de Duitse militairen. Hij betaalde de integrale bezettingskosten. Duitsland hield 

zijn Reichsmark stabiel: dat betaalmiddel was niet onderhevig aan inflatie. De Nederlander draaide daarvoor 
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op. Meestal via accijnzen. De prijzen schoten omhoog. De Nederlandsche Bank moest bankbilletten 

bijdrukken. Nederland kreeg dus wel met inflatie te maken. Toch heeft de Nederlandsche Bank dat 

bijdrukken zoveel mogelijk verhinderd. De bank had al in de aanlooptijd naar de oorlog alle grondstoffen, 

voorraden gereed geld, halffabrikaten van betaalmiddelen, papiervoorraden, cliché’s en stempels laten 

vernietigen of verbergen. Maar op den duur moest er toch bijgedrukt worden. De Scheine waren slechts acht 

dagen officieel wettelijk betaalmiddel geweest, tot op het moment dat Seys-Inquart ging regeren. Maar ze 

bleven het betaalverkeerd verzieken gedurende de bezettingsperiode. 

Hirschfeld regisseerde het. Hij was nu eindverantwoordelijke voor de nationale voedselvoorziening en voor 

de economische sector. Hij zette het Nederlandse bedrijfsleven onder druk om zich te laten inschakelen bij 

het verhogen van de Duitse industrie, óók die voor oorlogsdoeleinden. Die industrie had weinig aandrang 

nodig. Die inschakeling was lucratief. De Duitsers betaalden voorlopig goed. Hirschfeld voorkwam, door een 

geleide loonpolitiek te entameren, dat de Nederlandse werknemers nu hogere looneisen gingen stellen, al 

nam hun koopkracht in 1941-1942 wel degelijk aanmerkelijk toe. Dat was niets, vergeleken met de 

exponentiële toename van de welvaart in Groot-Duitsland, althans voor Duitse staatsburgers. De 

Nederlandse economie leefde echt macrostructureel op. De werkloosheid daalde significant. De Nederlander 

ging beseffen dat het onder de Duitse overheersing eigenlijk nog niet zo slecht was. Hij nam, consumptistisch 

als hij van nature was, ook vervelende randverschijnselen graag voor lief. Hirschfeld wist, door re-

arrangering van de productiemiddelen en onderlinge afstemming van de productiesegmenten te bereiken 

dat nodeloze concurrentie en competitievervalsing teruggedrongen werd, zwarte handel werd tegen gegaan, 

en dat de pest van Rommes plichtmatige werkverruiming uit 1937 adequaat werd bestreden. Wel gingen 

drommen nog in Duitsland werken. Maar niet meer door de dwang die Romme dan willen uitoefenen. 

Hirschfeld drong die tewerkstellingen terug. Wie ging, wilde zelf. Hij werd er beter van. Helaas óók, omdat hij 

tevoren ruime keuze had uit luxe goederen die bijeen getast werden door de verbeurdverklaring van de 

winkelvoorraden van joodse grootondernemingen zoals in de confectie-industrie. Wie gehoor gaf aan de 

verlokkende oproepen van Koenraad van den Arbeidsdienst kon twee luxe pakken gaan halen uit de 

magazijnen van Gerzons kledingwarenhuizen, vier stel ondergoed, bijbehorende paren sokken, een paar 

werkschoenen en luxe molières, een overjas, een hoed en een dagelijkse pet. Het hing wel af van de 

inzetbaarheid van de gegadigde in Duitsland en diens opleidingsniveau. En ook wel van diens Germaansheid 

op eerste zicht. Zo werkte Hirschfeld middellijk mee aan de segregatie in de Nederlandse samenleving die 

daarop beslist niet afwijzend reageerde. De jodenvervolging werd er door vergemakkelijkt. En de half-jood 

Hirschfeld werkte er aan mee. 

Hirschfeld was een realist. Hij kende de menselijke zwakheden en zag ze terug bij zijn collegae secretarissen-

generaal in de beheersraad. Hij wist dat zij hun voortreffelijke en vaak snelle carrières die hen vaak 

regelrecht naar de toppen in de ambtelijke hiërarchie hadden geleid alleen maar hadden kunnen maken 

door een zekere welwillende plooibaarheid te tonen, vaak bewindspersonen tegemoet te komen óók bij 

uitvoering van eigenlijk onzinnige politieke strevingen – de wal keerde het schip altijd op het eind, alleen niet 

zonder vaak duchtige schades – en verder door veel en vaak te duiken en niet al te vaak op te komen voor 

lager geplaatsten, ook al hadden zij nijver gehoor gegeven aan bevelen van hun chefs. Hij wist, dat de 

Duitsers niet waren gekomen om de Nederlanders te gerieven. Hun Duitse belangen waren bijna altijd 

tegengesteld aan de Nederlandse, gelet op de politieke constellaties sedert het Verdrag van Versailles-1919.  

Hij voorzag dat de Duitsers nu eindelijk die belangen er rücksichtlos kwamen doordrukken. Hij wist dat zijn 

collegae hem niet zouden steunen als hij daar opvallend krachtig tegen in ging. Dan zouden ze duiken. Ze 

zouden hem ook desavoueren, als ze dat nodig vonden om hun eigen positie veilig te stellen. Ze zouden zijn 

joodse afkomst niet op eigen initiatief ter sprake brengen, maar zeker er niet tegen ingaan als de Duitsers 

hem om die reden zouden willen verwijderen hun hun “regeeringsraad”.  Hij wilde proberen drie dingen te 

bereiken: 
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• Het integraal in standhouden van het nationale productie-apparaat. Los van het Duitse. Daarvoor 

zou nodig zijn dat de ondernemers zich intensief zouden organiseren, liefst in  een publiekrechtelijke 

bedrijfsorganisatie die op het eerste gezicht aan de Duitse verlangens volledig tegemoet kwam. 

Binnen die organisaties zouden krachten belegd kunnen worden om de uitvoering van de Duitse 

verlangens vakkundig te frustreren, als de ondernemers daartoe onderling maar loyaal waren. Dat 

kon ze wat kosten. De Duitsers zouden de afzonderlijke ondernemers tegenover elkaar uitspelen, als 

ze die toeleg doorzagen. Het spel moest handig gespeeld worden. 

• De Nederlands-Duitse deviezengrens zou niet integraal opgeheven mogen worden. De Duitsers 

zouden meteen nadat het bezettingsregiem effectief zou zijn geworden – Hirschfeld gaf ze  daarvoor 

een jaar – trachten de Nederlandse leveranciers te dwingen bij leveranties van Nederlandse waren, 

goederen, diensten en personen betaling te accepteren in Duitse marken. Dat zou, omdat Nederland 

altijd méér leverde dan  Duitsland,  leiden tot een opeenhoping van Duits geld aan Nederlandse 

kant. Het zou neerkomen op een opgelegd clearingcrediet. Als Duitsland de oorlog verloor, waren de 

marken niets waard. Maar vóór die tijd zouden de Duitsers aldus de openstaande schulden 

genullificeerd hebben. Dit moest zoveel mogelijk uitgesteld, gecompliceerd en vertraagd worden. 

• De voedseldistributie zou volledig in Nederlandse handen moeten blijven. Daarbij zou zelfs geen 

Duitse supervisie aanvaardbaar zijn, zelfs als de ambtenaren die ze effectueerden aan de goede kant 

stonden. De leden van de “regeeringsraad” hadden de beschikking over ruime voorraden, waar de 

Duitsers geen benul van hadden. Zij vermoedden echter wel dat de Nederlanders heel wat 

verborgen. Al zouden bepaalde Duitsers de Nederlanders niet ongenegen zijn, de oorlog zou zich 

vermoedelijk totaler ontwikkelen dan de leden van de “regeeringsraad” zich konden voorstellen. 

Dan zou het punt komen, dat de Duitsers zouden moet kiezen voor het eigen volk of ertegen. Dan 

zou het hemd nader dan de rok zijn. Daarom zou het overheidsapparaat in dit segment volledig 

nationaal moeten zijn. Aangezien de Duitsers dat apparaat tijdens de oorlog stellig zouden gaan 

verplaatsen naar het oosten van het land – de vrees voor Britse invasies bleef virulent aanwezig bij 

de bezetters – zou dat heel problematisch blijken. Bij die verplaatsing zouden de Duitsers infiltreren. 

De voorraden zouden naar die Heimat gaan. Het Nederlandse volk zou wellicht verhongeren. Dat zou 

wederom zoveel mogelijk op de langere baan geschoven moeten worden, vertraagd en uiteindelijk 

gefrustreerd of verhinderd. Dat zou kunnen door in schijn mee te werken. En in wezen daardoor de 

mogelijkheid hebben tot optimalisering van frustratiemomenten. Dat laatste heeft Hirschfeld stellig 

bereikt. 

Deze drie doelstellingen heeft Hirschfeld niet gehaald. Het derde heeft hij gedeeltelijk tot en met het einde 

van de bezetting kunnen waarmaken. De eerste twee niet, zelfs niet gedeeltelijk. Maar dat kwam vooral 

omdat hij door Nederlanders werd tegengewerkt, die op de Duitsers hun kaarten hadden gezet. Noch Trip, 

president van de Nederlandsche Bank, noch Rost van Tonningen, de geduchte NSB-er en Trips opvolger, 

kwamen hem te hulp, terwijl het twee overduidelijke nationale belangen waren. Rost gaf Hirschfeld zelfs aan 

bij de Duitsers. Ook omdat Hirschfeld jood was, iets wat de Duitsers al lang wisten. Hirschfeld kende de 

overspannen geopolitieke ambities van Hitler. Hij kende Duitsland dóór en dóór en had Mein Kampf gelezen. 

Hij was de enige binnen de “regeeringsraad”. Hij wist dat de Duitsers niet goed konden organiseren. Hij wist 

dat de Duitsers zich wel heel makkelijk láten organiseren. Hij wist daarom, dat de oorlog heel lang zou duren. 

Daarop stemde hij zijn gedragslijn af. Dat maakte hem tot een man van formaat binnen de “regeeringsraad”. 

Hij ging niet uit van de solidariteit van de Nederlanders onderling. En zeker niet van die hoedanigheid ten 

faveure van de joodse bevolking. De jodendeportatie ervoer hij daarom als een onontkoombaar 

natuurverschijnsel. Hij was er niet toe te bewegen dat te keer te gaan. Hij keurde daarom het steeds sterker 

wordend Nederlandse verzet vanuit het illegaal circuit ronduit af. Hij gaf aan dat het onverantwoorde 
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kwajongensstreken waren waarvan onschuldigen de dupe zouden worden. Dat maakte hem na de oorlog, 

toen het verzet en de illegaliteit zich onevenredig sterk konden doen  gelden, buitengewoon gehaat. 

4.7  De opstelling van Koning Leopold en de consequenties voor België 

De koning der Belgen bleef als staatshoofd te midden van zijn Belgen. Zijn kabinet verkaste naar Londen. De 

koning vroeg een capitulatie aan als opperbevelhebber van het Belgische weermachtsorgaan. Het Belgische 

kabinet wilde er niets van weten. Het maakte dat manifest. Leopold deed weten, dat dat 

opperbevelhebberschap hem bevoegd maakte tot deze capitulatie. Dat opperbevelhebberschap was hem 

grondwettelijk gegund. Het viel dus buiten de politieke verantwoordelijkheid van zijn ministers. Die vonden, 

dat zolang de strijd feitelijk duurde, zulks nog wel in overeenstemming was met de grondwet, maar niet, als 

de geweldshandelingen beëindigd waren. Besloot de koning tot het strekken der wapenen, dan hield zijn 

onschendbare opperbevelhebberschap constitutioneel van rechtswege op.  Daarom konden de 

onderhandelingen over de voorzetting van de stilstand van de wapenen nooit buiten de politieke 

verantwoordelijkheid van het kabinet gevoerd worden. 

De koning bleef volhouden dat het gehele capituleren een impliciete bevoegdheid was, immanent aan het 

opperbevelhebberschap zoals de Belgische grondwet dat bedoelde. Als hij voorwaarden bedong, dan deed 

hij dat in die hoedanigheid. Het kabinet zei daarop dat als de koning de capitulatie voltooid had, hij in ieder 

geval mét het kabinet het land moest verlaten. Het weersprak dus niet ’s konings redenering. Het zei alleen 

dat hij, wegens de eenheid van de regeringsmacht, zich met het kabinet nadien moest verenigen en 

buitenslands gaan. Dat weigerde Leopold. Het kabinet ging.   De overeenkomst van Leopold met de Duitsers 

was daarom overduidelijk een zuiver militaire capitulatie. Ze bepaalde de militaire verstandhouding tussen 

bezettingsmacht en Belgische militairen. Ze had, dat was duidelijk, geen verdere betekenis voor de 

soevereiniteit van de Belgische staat.  

Die interne en externe soevereiniteit kwam ook niet toe aan de koning. Dat was in 1831 Leopold I heel 

duidelijk gemaakt. Hij was koning der Belgen. Hij was dat, omdat de Belgen hem daartoe aanstelden. Zij 

bezaten de constitutionele soevereiniteit. Die was vervolgens door hen  voorbehouden aan de 

beschikkingsmacht van de burgerlijke regering. Die zat na de achttien-daagse veldtocht van de Belgen in juni 

1940 in Londen. Daar oefende zij, wederom namens de Belgen, de externe soevereiniteit uit. De 

interstatelijke veiligstelling van de Belgische staatszelfstandigheid, die tijdelijk gedeeltelijk niet geheel 

ontplooid kon worden.  Deze externe soevereiniteit was in 1831 bij het Belgische volk. Het had deze  

gebruikt om een koning aan te stellen. Als staatshoofd, om hen te vertegenwoordigen als dat nodig was. Dat 

volk  had vervolgens die burgerlijke regering aangewezen ter beheer van die externe en interne 

soevereiniteit. Niet de koning.  

Von Falkenhausen, ’s konings Duitse wederpartij,  zou daarom het militaire bezettingsrecht uitoefenen, maar 

steeds met respectering van de resterende interne soevereiniteit van de Belgen. Daarbij zou Von 

Falkenhausen een bestuursapparaat ontwikkelen dat feitelijk van die interne soevereiniteit ook weer niet zo 

heel veel overliet. Maar als residuaire bevoegdheid bestond zij wel. De Belgen zagen de overheid in het 

algemeen toch al niet direct als een organisatie die echt hun belangen behartigen wilde. Ze deed het soms. 

Maar dat was dan afgedwongen door de politieke nood der omstandigheden. Dat gedoogden de Belgen. 

Maar niet van harte. Ze werkten schoorvoetend soms mee, maar liefst kortstondig en zeker niet te veel.  

Dat gold des te sterker voor een vijandelijke bezettingsmacht die gewapenderhand hun territoir was 

binnengedrongen. Zo bleven de Belgen het in meerderheid zien. Zij hadden in hun territoir niet, zoals de 

Nederlanders,  ergens een club zitten die  de grondwettelijke “regeeringsraad” heten kon, nog wel in 

constitutionele zin. Er was ook geen college die zich dat zou kunnen aanmatigen met inachtneming van de 

Belgische grondwet. Ook in België ging de bezettingsmacht over tot vergaande inbreuken op de 
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grondrechten die de Belgische grondwet toekende of toestond aan ingezetenen. Daaraan was soms niet te 

ontkomen en soms moest de Belgische overheid daaraan meewerken. Maar dat laatste gebeurde meestal 

met tegenzin. En zo min mogelijk. De koning kon daarbij geen rol van enige betekenis spelen. Hij was 

aanwezig, want hij had gekozen het lot van zijn leger te delen, zo had hij meegedeeld. De Belgen begrepen 

wel niet, wat de koning daar nu precies mee bedoelde. Want de koning zat in een paleis – zelfs méér dan 

een, maar voornamelijk dat te Laken,  – en veel zorgen over zijn dagelijks natje en droogje scheen hij 

doorgaans niet te hebben. Het leger zat in niet in een paleis, zoveel was zeker, en het rantsoen van piotten 

en geïnterneerden viel niet mee. Het algemene Belgische volksvoedsel-distributiesysteem kwam niet best 

van de grond.  De gemiddelde rantsoenering per hoofd van overheidswege bereikte niet het peil van dat in 

Frankrijk en Nederland. Er was in België al, als van oudsher, snel een zwarte markt. Daar viel weer heel wat 

te ritselen. Zoals, eveneens, van oudsher. 

De koning vertrok ook nog op een gegeven moment – op 7 juni 1944, naar aanleiding van de door de 

Duitsers niet verwachte geallieerde invasie in Normandië – in Duitse krijgsgevangenschap. Maar ook daarin 

had hij weinig huiselijke zorgen, voor zover de gemiddelde Belg het kon bekijken. Hij kon het terrein dat hem 

was toegewezen niet af. Dat had de koning dan met wel meer Belgen gemeen. Of hij nu wel of niet in België 

was maakte, naar gaandeweg bleek, ook weer niet zo heel veel uit. Hitler ontzei de koning per decreet van 

11 juli 1940 iedere interne bevoegdheid in België, totdat hij daarover later anders zou beschikken.  Op de 

buitenlandse politiek had de vorst verder overduidelijk geen invloed. Deze werd doorontwikkeld door het 

Belgische kabinet bij monde van eerste minister Pierlot. Het besliste dat België in oorlog bleef met Duitsland. 

Van enige aarzeling om terug te vallen op wederom een soort neutraliteitsbeleid, zoals de Nederlandse 

minister-president De Geer trachtte te doen, was geen sprake. De Belgische koning had daarin, in dat 

buitenlands beleid,  geen enkele stem. Zijn externe invloed was vervallen.  Dus ook die op het krijgsbeleid 

dat nu mede in naam van België werd ontwikkeld. Dat was dat van een onvoorwaardelijk geallieerde.  

De Duitsers ontwikkelden helaas ook nog eens een rassenbeleid binnen het Belgisch territoir. Dat hoorden 

ze niet te doen. Maar ze deden het toch, zoals dat bij overheden helaas zo vaak het geval pleegt te zijn. De 

Belgen werkten daaraan liever zo min mogelijk mee, zoals ze dat bij alle overheidsmaatregelen liever zo min 

mogelijk deden. Aan massadeportaties werd derhalve weinig Belgische mankracht besteed. Maar openlijk 

echt tegenwerken was doorgaans ook weer uitzondering. Saboteren kon beter door lijdzaamheid, dat was 

meestal effectiever, dat had eeuwenlange ervaring ook geleerd. 

4.8 De opstelling van Wilhelmina en de consequenties voor het bezette Nederland 

Wilhelmina was, zonder iets te zeggen tegen het kabinet-De Geer, vertrokken naar Londen. Ik gaf dat aan. 

Daar hoopte ze het gehele regeringsgezag – de vóórgegeven monarchale soevereiniteit van Willem I uit 1813 

-- dat de grondwet vooronderstelde aan haar persoon te trekken en via raadslieden verder uit te oefenen. 

Daartoe hoorde het buitenlands beleid. Dus het krijgsbeleid. Daarover zou ze haar gezanten instrueren. Ze 

zag ongaarne het kabinet opduiken. Dat zou haar hierbij in de weg lopen. Ze wist niets van een overdracht 

van het “regeeringsgezag” aan Winkelman. Vermoedelijk heeft ze dat niet goedgekeurd. Winkelman heeft 

dat gezag zo kortstondig bezeten dat hij het bijna niet uitoefende. Zie hierboven. Zijn capitulatie keurde ze 

niet goed. Maar ook dat had geen rechtsgevolg, anders, dan dat De Geer er wel consequenties aan verbond 

voor de rechtspositie van de beroepsmilitairen die nu in krijgsgevangenschap terecht zouden komen. Die 

zouden nog één maand volledig soldij met onkostenvergoeding krijgen. Daarna zou het kabinet verder zien. 

Dat kon het verder niet effectueren, want Seysz trok nu de feitelijke beheersmacht aan zich op 29 mei. Hij 

liet de krijgsgevangenen terugkeren naar hun haardsteden, want ze waren een last voor het Duitse 

beheersapparaat. Seysz presenteerde het als een blijk van welwillendheid van Hitler, die zijn Hollandse 

Germanen nu eenmaal een goed hart toedroeg.  Winkelman ging weer in krijgsgevangenschap. In die 

detentie kon hij van zijn gezag niet veel maken. Wilhelmina concentreerde zich er nu op, om het “stelletje” 
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zoveel mogelijk in een hoek te drijven opdat zij het verdere buitenlands beleid voor haar rekening kon 

nemen. Dat lukte aanvankelijk aardig omdat van Kleffens niet tegen haar op kon.  

Anders dan Leopold heeft zij dat beleid hoogstpersoonlijk verder ontwikkeld en daarover Gerbrandy als 

premier instructies gegeven. Die voerde ze uit. Gerbrandy zag toe dat andere bewindspersonen er niet tegen 

in gingen. Verder heeft Wilhelmina zich niet meer bemoeid met het binnenlands beleid van Van Boeijen. Dat 

stelde ook niet veel voor. Het feit dat Seysz feitelijk dat beleid overnam bij de ambtsaanvaarding was daarbij 

een beletsel. Wat hinderlijk bleef was dat het college van secretarissen-generaal de pretentie bleef 

koesteren dat het dat mysterieuze “regeeringsgezag” had. Dat college voerde wel degelijk in dat opzicht een 

binnenlands beleid, maar tot wasdom kon dat in  onderschikking aan Seysz niet echt komen. De enige die er 

nog wat wezenlijks van bakte was Hirschfeld bij zijn distributiebeleid, maar die kon dat na 17 september 

1944 ook eigenlijk beter vergeten. Toen begon de spoorwegstaking. Daarom had het Londens kabinet 

verzocht bij monde van Gerbrandy en Van Lidth. De rest van het kabinet wist nergens van. Gerbrandy vroeg 

erom, omdat hij dacht aldus dekking te kunnen geven aan de linkerflank van Montgomery’s oprukkende 

grondleger bij de ontplooiing van Operation Market Garden. Die startte bij het Belgische Neerpelt op de 

grond op 17 september 1944. 

 Het Duitse bezettingsleger in het Westen van Nederland zou die flank kunnen bedreigen via 

spoorwegaanvoer van infanteriedivisies. Die dreiging wás er. Maar dan vanuit Walcheren. Daar zat een 

aanmerkelijke hoeveelheid troepen van de groep-Von Zangen samengepropt. Die viel die flank aan, maar 

dan zonder spooraanvoer en veel zuidelijker. Daarvan was Montgomery op de hoogte gesteld. Maar die had 

dat onderschat. De oproep van Gerbrandy was verbijsterend breed opgevolgd. Het hele spoorwegverkeer 

was verlamd. Seysz zon nu op vergeldingsmaatregelen en frustreerde daarom alle voedseldistributie, ook die 

welke geschiedde over de vaarwegen. Dat was trouwens altijd bij die distributie de voornaamste 

transportmethode geweest. Aldus kon de hongerwinter ontstaan, in november 1944 .  Uiteindelijk met in de 

randstad twintigduizend  geregistreerde hongeroedeem-doden in mei 1945. De staking was militair tactisch 

betekenisloos. 

Wilhelmina’s afwezigheid heeft de wildgroei aan aanmatigingen vanwege het college van secretarissen-

generaal begunstigd. Dat college had zich niet het “regeeringsgezag” durven assumeren als de koningin nog 

op Ruygenhoek in de Scheveningse duinen  had gezeten. Secretaris-generaal Karel Johannes Frederiks (1881-

1961)  van Binnenlandse Zaken heeft zich namens dat gezag heel wat gepermitteerd. Met name de 

burgemeesters in zijn bestuurskolom hebben heel wat maatregelen van hem aanvaard en uitgevoerd die 

Frederiks alleen maar durfde te nemen, omdat hij meende dat hij nu Kroon én Staten-Generaal tezamen 

was. Hij had ruim duizend burgemeesters  “onder zich”.  Hij  noemde ze “mijn mensen”.  Hij moest ze 

aansturen en hun beleid zo goed mogelijk “coördineren”.  

 Namens zijn mensen onderhoudt Frederiks voortdurend contact met de Duitse bezetter. Hij vindt dat hij 

fungeert als een echte buffer. Om zijn mensen te beschermen. Dat is nodig: het aanblijven van de 

vooroorlogse burgemeesters vindt hij een nationaal belang. Hij kan daardoor de NSB op afstand houden uit 

het binnenlands bestuur. Hij acht zich daarbij en daartoe volledig bevoegd wetgever. Hij moest daarbij enkel 

maar de hoofdlijnen van de Duitse politiek volgen. Hij moet het vertrouwen van de Duitsers winnen door in 

hun geest de openbare orde te handhaven, en de bevolking steeds weer op te roepen tot 

terughoudendheid, gezagseerbiediging en kalmte. Dat hij daarbij over de schreef zou moeten gaan,  ook 

vanuit het beperkingssysteem dat het landoorlogreglement-1907 aan een bezetter oplegde,  heeft hij 

billijkend aanvaard.  Het is onvermijdelijk mee te werken aan de registratie en discriminatie van Joodse 

inwoners van Nederland. Hij zou het zelf nooit bedacht hebben. Maar de bezetter wil het. Dat moet daarom 

uitgevoerd worden. Dat geldt óók als de bezetter dwangarbeid vordert bij het uitspitten van loopgraven en 

het opwerpen van verdedigingswerken. Of als hij gemeentelijke medewerking eist bij de arbeidsinzet in 
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Duitsland. Desnoods via fysieke dwangmaatregelen. De Duitsers zien Frederiks als een doorgeefluik. Ze 

maken er dankbaar gebruik van. Het bespaart hun veel omloopjes. 

Frederiks bewonderde Napoleon mateloos en placht diens pose – rechterhand tussen de knoopssluitingen 

midden op het vest, hoofd achterover – regelmatig over te nemen. En ook Napoleon was een groot 

wetgever geweest over alles en nog wat. Dat kon Frederiks ook. Hij bemoeide zich dus met de 

bevolkingsregistratie, de identiteitskaart, de draagplicht,  de meldplichten van niet-toegelatenen bij de 

vreemdelingenpolitie, de uitvoering van de avondklokvoorschriften, de vervoersschema’s van de 

gemeentelijke en lokale tramspoorwegen,  en ga zo maar door. Hij droeg daardoor bij aan de 

vergemakkelijking van de jodendeportaties en in razzia’s in het algemeen. Hij wist dat heel goed. Hij werd er 

van diverse zijden op gewezen.  Deze coöperatieve grondhouding was nu eenmaal noodzakelijk, want anders 

werd het een chaos. Dat gaf Frederiks ook steeds te kennen. Chaos was iets verschrikkelijks. Dat heeft 

Frederiks te goeder trouw gemeend. Beter vernietiging van bevolkingsgroepen dan chaos.  Hij was een 

overtuigd opportunist. Het kwam de Duitsers goed uit, want die konden daarom op behulpzame 

gemeentediensten terugvallen.  

Daardoor liep de beoogde Jodenvernietiging uiteindelijk in Nederland heel soepel, zoals Eichmann, op 

dienstbezoek, behaaglijk kon vaststellen. Maar dat was mede te wijten aan de meer dan coöperatieve 

opstelling van de Amsterdamse Joodsche Raad onder leiding van de zo gezaghebbende voorlieden van het 

Joodse volksdeel Benjamin Asscher en David Cohen. Samen met Frederiks droegen zij veel bij aan de 

Entjudung van Nederland. Of ze dat nagelaten zouden hebben als Wilhelmina in de buurt was geweest is een 

niet te beantwoorden vraag. Het effect van de onbeoogde en toevallige samenwerking van dit driemanschap 

is nooit zelfstandig onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek geweest. De drie zijn nooit strafvorderlijk 

vervolgd. Wel zijn Asscher en Cohen kortstondig in bewaring genomen en ondervraagd. Maar Justitie heeft 

onmiddellijk ingegrepen. Ze werden buiten vervolging gesteld. Ze wisten nogal veel van andere 

hooggeplaatsten binnen het Nederlands ambtelijk apparaat die na de oorlog hun loopbaan eervol wilden 

voortzetten of op de pensioengerechtigde leeftijd (eervol) wilden beëindigen. Op een openbare 

terechtzitting zouden deze noodzakelijke deelnemers van het trio nooit onbesproken zijn gebleven. 

Frederiks is wel “ambtelijk gezuiverd” door een speciale commissie.  Die vond dat hij eervol ontslag moest 

krijgen. Frederiks verzette zich. De minister van Binnenlandse Zaken Beel gaf hem dat eervolle ontslag op 11 

januari 1946. 

4.9 De status van de Nederlandse koopvaardij 

Terstond nadat de Londense regering zich had geïnstalleerd als centrum van de soevereiniteitsuitoefening 

ten behoeve van Nederland voerde het kabinet op 6 juni 1940 de vaarplicht in ten laste van de bemanningen 

en aangemonsterde schepelingen op koopvaardijschepen die de Nederlandse vlag voerden, ingaande per 1 

juni 1940 (Staatsblad 1940 no. A5).  Zulks ongeacht de locatie waar deze schepen zich op dat moment 

bevonden. Er was dus terugwerkende kracht voorzien bij het koninklijk besluit tot inwerkingtreding van de 

Vaarplichtwet, die bij enkelvoudig wetsbesluit werd opgelegd aangezien uiteraard de normale 

wetgevingsprocedure niet gevolgd kon worden. De regering kon immers de raad van state geen advies 

vragen en geen gemeen overleg voeren met de Staten-Generaal. Wellicht heeft zij gemeend  dat er dan ook 

wel afgeweken kon worden van het legaliteitsbeginsel dat bij strafbaarstellingen terugwerkende kracht 

verbiedt. De vaarplicht zou immers via strafbedreiging universeel gesanctioneerd moeten worden.  

In de toelichting op het ontwerp van wetsbesluit merkt het kabinet slechts op dat het noodzakelijk is te 

voorkomen dat Nederlandse zeelieden weigeren dienst te nemen aan boord van schepen die van Engeland 

naar Frankrijk of op andere min of meer gevaarlijke routes moeten varen of door het afstaan van onder 

andere scheepsbenodigdheden dat varen beletten of bemoeilijken. Het is duidelijk dat het kabinet vooral 

onder de indruk is van het militair transportverkeer dat zich op dat moment in Het Kanaal ontwikkelt tussen 
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Engeland en Frankrijk om Frankrijk bij te staan in zijn oorlogsinspanningen van dat moment. Kort daarom 

zou het transportverkeer in omgekeerde richting massaal plaatsvinden bij de evacuatie van geallieerde 

troepen vanuit Duinkerken naar de kust van Dover. Aangezien het gaat om de oplegging van strafrechtelijk 

gesanctioneerde verplichtingen zou men nu de strafbaarheid restrictief interpreterend kunnen beperken tot 

die specifieke, op die vaarroutes afgestemde,  plaatsbepaling.  Dat is toch nooit gebeurd. Het lag anders wel 

voor de hand. De minister van Defensie werd bij het noodbesluit gemachtigd om nadere regels vast te 

stellen op grond waarvan Nederlanders en Nederlandse onderdanen gevorderd konden worden tot het 

verrichten van “persoonlijke diensten” bij of ten behoeve van de Nederlandse scheepvaart in het algemeen. 

De vaarplicht was dus een typische open einde- plicht. Zelfs de doelstelling ervan was niet echt heel specifiek 

gedefinieerd. Die is gedurende de hele wereldoorlog ook aanmerkelijk bij ministeriële beschikkingen 

opgerekt. 

Uiteraard zou de strafoplegging en straftenuitvoerlegging moeten plaats vinden uit kracht van een beslissing 

van een Nederlandse rechter, zetelend te Londen. Ook daarvoor werden aparte wettelijke regelingen 

getroffen, afwijkend van de Algemene Wet op de Zamenstelling der Regterlijke Magt en het Beleid der 

Justitie van 18 april 1827, zoals gewijzigd in 1839.  Deze waren de eerste legislatieve algemeen verbindende 

noodbesluiten van de Londense regering. Hun werkingsomvang oversteeg dus het geografisch grondgebied 

van het grondgebied van het rijk in West Europa aanmerkelijk. De maximale straf kon vier jaar 

gevangenisstraf zijn. Maar aangezien de weigering van de plicht een voortgezet delict kon zijn – elke keer als 

men de vervulling ervan weigerde beging men het delict wéér – en het feit opnieuw zelfstandig werd begaan 

bij monstering op een nieuw vaartuig, zodat men twee, drie of meer feiten in meerdaadse samenloop 

beging, kon dit strafmaximum nog aanmerkelijk oplopen. De Nederlandsche Scheepvaart- en 

Handelscommissie (Netherlands Shipping and Trading Committee) beheerde de koopvaardijvloot onder 

toezicht van de regering en hield de monster- en aanstellingsadministratie bij. Zij deed van verzaking van de 

plicht aangifte bij het Openbaar Ministerie bij eerder genoemde Londense rechtbank van Nederland. Het 

kabinet sprak van “Nederlandsche Gerechten op Britsch territoir gedurende de oorlog”, want het voorzag de 

oprichting van meer van dat soort bijzondere tribunalen, nu waarschijnlijk leek dat de oorlog toch nog 

langdurig zou kunnen worden gevoerd (Staatsblad 1941 no. B79). De andere geallieerde regeringen te 

Londen uit België, Noorwegen, Griekenland en Polen  hadden vergelijkbare tribunalen op Engels 

grondgebied opgericht in de loop van het eerste oorlogsjaar.  

De Nederlandse koopvaardij omvatte ongeveer 18.500 bemanningsleden. De vaarplicht werd geëffectueerd 

op 647 zeeschepen, 109 kustvaarders, 49 zeesleepboten en 38 vissersvaartuigen. Daarbij komen nog een 

dertigtal vijandelijke koopvaardijvaartuigen die het koninkrijk gedurende de tijd van oorlog 

inbeslaggenomen of opgebracht heeft. Het gaat vooral op Duitse schepen in de Archipelwateren. 

  Deze vaarplicht zou gelden tot 28 februari 1946. Deze vaartuigen en personen werden op deze wijze 

gemilitariseerd ten behoeve van de geallieerde oorlogvoering tegen allen die als vijanden konden gelden van 

het koninkrijk der Nederlanden. Zij werden door deze plicht ter beschikking gesteld van alle handelingen die 

de geallieerden noodzakelijk achtten voor de voortzetting van de oorlog tegen die vijanden. Allen die in 

dienst van deze vijanden verkeerden of traden of alsnog zouden treden ter verrichting of begunstiging hoe 

ook genaamd van gewelddadigheden tegen deze geallieerden of dat koninkrijk zouden gelden als vijanden 

van dat koninkrijk, of zij nu geüniformeerd in geregelde krijgsdienst verkeerden en gewapend waren of niet.  

Aan de leden van de bemanningen en de schepelingen werd vaak wel een formulier voorgelegd waarin hen 

de vaarplicht aangezegd werd en kort uiteengezet werd wat de strekking van de plicht was. Dat formulier 

moest getekend worden, ten bewijze dat de betrokkene ingelicht was over die plicht en de rechtsgevolgen 

voor hem. Maar de plicht was niet afhankelijk van de instemming van de vaarplichtige. Ook wanneer hij dat 

formulier niet tekende of later terug kwam op de verklaring die hij dacht te hebben afgelegd – de 

aanvaarding van de plicht – was hij vaarplichtig en bij niet-opvolging van de wijdstrekkende plicht strafbaar 
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op basis van zijn hoedanigheid van Nederlands bemanningslid of schepeling. Dat was hij, als hij op de 

monsterrol stond van de rederij of daarop als schepeling was ingeschreven. Aanvankelijk stelde de rederij 

dat formulier op en legde het voor ter tekening. Maar omdat sommige rederijen een minder gelukkige 

redactie voerden, nam het kabinet deze redactie over, het voorleggen aan de rederijen overlatend. De 

ambtenaren die deze formulieren innamen na tekening trachtten wel zoveel mogelijk te handelen in 

overeenstemming met de rederij. De rederij werd gehouden de bemanning zoveel als doenlijk te verzekeren, 

maar aangezien volgens Lloyd’s standardrules oorlogsmolest als natuurramp of een act of god gold, waren 

deze dekkingen nooit toereikend als het vaartuig ten onderging aan oorlogsgeweld. Het kabinet nam echter 

te dezen geen burgerlijke aansprakelijkheid aan ten laste van de staat. Pas na de oorlog werden meer 

bevredigende voorzieningen getroffen, die de doelgroep aanspraken gaf op schadeloosstellingen of 

vergoedingen op periodieke basis met terugwerkende kracht. In dit opzicht is de staat terughoudend en zelfs 

ontoelaatbaar zuinig geweest en gebleven. 

 Op deze wijze werden deze bemanningsleden of schepelingen ineens soldaten in Nederlandse dienst, terwijl 

de vaartuigen waarop zij verkeerden of ten behoeve waarvan zij hun bedieningen uitoefenden geacht 

werden Nederlands territoir te zijn. Dat hield in dat het grondgebied van het koninkrijk enorm werd 

uitgebreid door deze fictie. Het territorialiteitsbeginsel voor de aanknopingspunt van de nationale 

rechtsmacht kreeg een zeer ruime toepassing. Het veroorzaakte vele positieve rechtsmachtsconflicten. Want 

de fictie gold in de territoriale wateren van andere staten, de volle zee, de internationale wateren, ongeacht 

of zij wel of niet als binnenwater konden gelden, en de havens van andere mogendheden, ongeacht of deze 

tot oorlogsgebied waren verklaard door die mogendheden of niet.  Het weigeren van de vervulling van de 

vaarplicht werd gelijk gesteld aan het misdrijf van desertie in tijd van oorlog waarbij het koninkrijk betrokken 

is als oorlogvoerende partij. 

Een radiotelegrafisch bediende en marconist was doorgaans geen bemanningslid van de koopvaardijvaarder, 

maar werd ingehuurd van een maatschappij die deze communicatie-expertise bevoegd kon uitoefenen, zoals 

bijvoorbeeld de diensten bij de Nederlandse kustwachtstations. Het zelfde gold voor loodsen, 

werktuigkundigen en bergingsdeskundigen. Zij monsterden niet bij de rederij die de koopvaarder bezigde ter 

beurtvaart. Zij bleken zich nu ineens in overheidsdienst te bevinden met de status van semi-publieke 

beambte. Op hen was een bijzonder tuchtrecht toepasselijk en specifieke met de vaart samenhangende 

delictsomschrijvingen. Op hen waren tevens toepasselijke bijzondere wettelijke voorzieningen omtrent het 

ambtelijk bevel, het wettelijk voorschrift en het ambtsdelict, waarbij het feit werd begaan in het kader van 

de publiekrechtelijke bediening, mét de bijzondere bijkomende maatregelen en bestraffingen.  

De vaarplichtbepalingen bleven gelden nadat het vaartuig was verlaten ter gelegenheid van aanvaring, 

aandrijving, brand, ontploffing of overstroming en bij gelegenheid van een invasie waarbij het vaartuig was 

ingeschakeld als transport- of toeleveringsvaartuig. Het verschepen van troepen, wapens, olie en andere 

grondstoffen golden als oorlogshandelingen. Daarom golden deze vaarplichtbepalingen ook bij de evacuatie 

van Duinkerken, de invasies in Noord-Afrika in 1944, in Italië daaraanvolgend en in Normandië. Ze golden 

ook bij de bevoorrading van de Verenigde Staten van Noord-Amerika, Groot-Brittannië, IJsland en de Sovjet-

Unie toen deze staat geallieerde werd. De beruchte Moermansk-run-convooien werden door deze 

Nederlandse bemanningen en schepelingen in vaarplichtverband volbracht. 

4.10 De inzet van de Nederlandse Marine 

Bij de oorlogshandelingen in Nederland speelde de Nederlandse marine maar een beperkte rol. Zij zou haar 

krachten pas ten volle kunnen ontplooien in volle zee, later, toen de Nederlandse capitulatie van 15 mei 

1940 een feit was en in de Indische wateren rondom en binnen de Nederlandse Archipel in het Verre 

Oosten. Daar ondernam zij succesvolle onderzeeboot-aanvallen op de Japanse invasievloot. De Commandant 

Zeemacht, vice-admiraal Helfrich,  in de Nederlandsch-Indische wateren besloot evenwel in de Java-zee in 
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februari 1942 de voltallige Nederlandse oppervlaktevloot op te offeren in de Slag in die zee, zulks toch 

voornamelijk uit prestige-overwegingen om te tonen dat Nederland zijn koloniale rijk in dat Oosten ten 

uiterste verdedigen wilde. Hij had van zijn Britse en Amerikaanse vlagofficieren-collegae te horen gekregen 

dat zij dit weliswaar begrepen, maar strategisch onverantwoord vonden. De Britse vlagofficier, hoezeer ook 

ondergeschikt aan de Nederlandse opperbevelhebber ter zee, deelde hem zelfs mee dat hij zijn grotere 

schepen uit diens vlootverband terugtrok op orders van de Londense admiraliteit.  

Het stond vast dat de Duitsers primair een landoorlog zouden openen, waarbij Nederland mede krijgstoneel 

zou zijn. Het zou dus voor de hand liggen dat de vice-admiraal Fürstner, Commandant Zeemacht voor het rijk 

in Europa zijn grotere en modernere schepen zou vervaren naar die Indische wateren, nog voordat het 

verwachte offensief zou losbarsten. Daar, in het Verre Oosten, verwachtte de Nederlandse marinetop 

maritieme agressie van Tokio. Daar konden die schepen tactisch in ieder geval van nut zijn, langs de 

Nederlandse kust niet, ook niet aanvullend. Ik memoreerde hierboven al dat Fürstner eenvoudig deed alsof 

er geen OLZ bestond: hij overlegde noch met Reijnders noch met Winkelman. Maar dezen ook niet met hem. 

Fürstner liet niettemin de schepen Hr Ms Flores en Van Galen overvaren naar de Nederlandse wateren uit 

Indië. Daar, in die Nederlandse wateren,  hebben zij bij de strijd weliswaar ondersteuning geboden door 

zwaar artillerievuur uit de kanons voort te brengen, maar zij deden dit in binnenwateren waar hun 

manoeuvrabiliteit minimaal was. De marinestaf had dat beter overgelaten aan de marinescheepjes met 

geringe diepgang geschikt voor de binnenwateren, zoals rivierkanonneerboten, mijnenvegers, torpedoboten 

en monitors. Vaak museumstukken, maar bruikbaar omdat ze dicht onder de wal konden komen en 

wendbaar waren. De staf zette de torpedobootjager Van Galen echter in bij de verdediging van de 

Noordzee-oever en ter onbruikbaarmaking van de Maasbruggen. In die binnenwateren kon het vaartuig niet 

op volle kracht zigzaggen.  Uiteraard werd het schip in de Nieuwe Waterweg zwaar beschadigd door Duitse 

duikbommenwerpers terwijl het personeel aanhoudend gemitrailleerd werd. Het zonk  uiteindelijk. Een 

groot aantal rivierkanonneerboten, mijnenvegers, torpedoboten en verouderde onderzeeboten gingen 

teloor. Daarop besloot de staf de resterende zeegaande oorlogsbodems naar Engeland te dirigeren.  

Daaronder de kruisers Hr Ms Sumatra en Heemskerk, de torpedootjager Isaac Sweers en een aantal 

nieuwere onderzeeboten. Zij  werden ingezet ter ondersteuning van Britse operaties aan de Noorse kusten, 

in de Theems-monding en ter hoogte van Het Kanaal. Maar dat deden zij onder commando van een Britse 

smaldeel-officier. De Marine-Luchtvaartdienst vloog tijdig enige vliegtuigen over naar Engeland, die in het 

Bristol-Channel en de zuidelijke ingang naar de Ierse Zee patrouilleerden, wederom onder Brits commando. 

Er was in deze noordelijke wateren dus geen samenhangende Nederlandse vloot meer. Wel had de staf nog 

handen vol werk om marinepersoneel dat in Nederland was achtergebleven via België naar Frankrijk te 

evacueren en vandaaruit naar Engeland. Terecht kon die staf zich erover beklagen dat Winkelman hen niets 

had medegedeeld over de aanstaande capitulatie te Rijsoord. Die frictie tussen marine en landmacht zou 

voorlopig de Londense verhoudingen óók verzieken. 

4.11 De aanwijzingen voor de ambtenaar in oorlogstijd 

Bij de bestuursverhoudingen onder het beheer van “de regeeringsraad” die het college van secretarissen-

generaal meende te vormen, ook nadat Winkelman was afgevoerd in krijgsgevangenschap – daarover 

hieronder – speelden de aanwijzingen een rol die het kabinet Colijn had doen opstellen voor het geval 

Nederland in een oorlog verwikkeld zou worden. Na 1935, mede op grond van het alarmerend rapport van 

de chef van de generale staf Reijnders, hield vooral Colijn met die mogelijkheid rekening. Hij achtte dat niet 

waarschijnlijk. Hij bleef optimistisch over de perspectieven die een onvoorwaardelijke neutraliteitsopstelling 

Nederland zou kunnen opleveren. Herhaling van de stuurmanskunde van het kabinet-Cort was daarvoor wel 

noodzakelijk. Maar daartoe achtte hij zichzelf competent. Daarom was het voor Colijn ook zo’n teleurstelling 

dat zijn vervolgkabinet dat in 1939 aantrad en dat hij opzettelijk had geformeerd zonder kabinetsakkoord of 
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regeringsakkoord met een parlementaire meerderheidscoalitie terstond door de katholieken eigenlijk 

weggestemd werd, al accepteerde de kamermeerderheid deze ontijdige motie van wantrouwen wel. Colijn 

was er van overtuigd, in juli 1939, dat hij via een herhaalde proclamatie van de neutraliteit in exact de 

terminologie van Cort-Loudon  uit juli 1914 Nederland buiten de komende oorlog zou houden. Maar als dat 

nu overhoopt niet mocht lukken, dan moesten alle ambtenaren in het rijk weten wat hun houding zou 

moeten zijn in verhouding tot de bezetter. 

De aanwijzingen heten voluit Aanwijzingen betreffende de houding, aan te nemen door de bestuursorganen 

van het rijk, de provinciën, gemeenten, waterschappen, veenschappen en veenpolders, alsmede door het 

daarbij in dienst zijnde personeel en het personeel in dienst bij spoor- en tramwegen in geval van een 

vijandelijke inval. Ze richten zich tot bestuursambtenaren, en niet alleen tot die op rijksniveau. Ze richten 

zich niet tot alle ambtenaren, met enige publieke taakstelling belast. Ze hebben bijvoorbeeld geen 

betrekking op hoogleraren die wegens hun expertise een leeropdracht uitvoeren of leden van de rechterlijke 

macht, daaronder begrepen de ambtenaren van of de leden bij het Openbaar Ministerie. Die laatsten 

hadden in 1937 overduidelijk géén bestuurstaak. Tegenwoordig hebben zij die helaas wel degelijk en zelfs 

zulks in overwegende mate. Destijds was de trias politica -- de machtenscheiding – veel duidelijker dan 

tegenwoordig. Het ging er Colijn vooral om dat de rechterlijke macht buiten de aanwijzingen zou blijven 

staan. De aanwijzingen zouden verbindend van kracht worden terstond na een vijandelijke inval.  

Aangezien Colijn zich niet kon voorstellen dat die inval niet tevens de neutraliteit van Nederland zou 

schenden, zou het dus een toegangsverschaffing tot Nederlands grondgebied betreffen buiten toestemming 

van de Nederlandse regering, ook al zou de macht die zich deze toegang verschafte een geallieerde zijn of 

kunnen zijn. Colijn ging er vanuit, dat Nederland best militair geallieerd kon zijn met andere staten, zonder 

deze staten ook meteen die toegang toe te staan. Dat zette ik al uiteen hierboven, bij de bespreking van het 

neutraliteitsbeleid dat België en Nederland samen zouden kunnen ontwikkelen terstond na de inval in Polen 

op 1 september 1939 door Duitsland. België zou best met Nederland geallieerd kunnen zijn zonder 

Nederland toe te staan zijn grondgebied te betreden en andersom.  

Generaal Reijnders ging daar bij zijn strategische inbedding van de Peel-Raamstelling in een 

samenwerkingsverband met België ook zondermeer vanuit: Reijnders wilde de stelling doortrekken tot 

onder Budel bij de Belgische grens. En daarna zou België de stelling verder bemannen en uitbouwen met zijn 

legereenheden.  Dat was ook de strategische conceptie van Van Overstraeten, de militaire adviseur van 

Leopold als opperbevelhebber van het Belgische leger. Voor Colijn was nog niet uitgemaakt, dat Nederland 

niet meer neutraal kon zijn, als het de Duitsers toegangsverschaffing tot een doortochtstrook door Zuid 

Limburg zou toestaan. Alleen als Duitsland die doortocht zou aanvaarden zonder Nederlandse toestemming, 

zou dat een “vijandelijke inval” zijn en dan ook tevens een daad van bezetting zijn in de zin van de 

aanwijzingen. Die zouden dan van rechtswege mét het vaststaan van dat feit van de inval in werking treden. 

Daar zou dan geen aparte beschikking van overheidswege voor nodig zijn. 

De aanwijzing bevatte instructies aan de genoemde ambtenaren. Ze geven aan, hoe een ambtenaar, zijn eed 

of belofte ter gelegenheid van de aanstatelling afgelegd getrouw, zich behoort op te stellen jegens de 

invaller of bezetter. Ze regelen de verticale rechtsverhouding tussen ambtenaar en zijn overheid. Ze richten 

zich niet tot de burger die met de ambtenaar in diens bediening te maken krijgt. Ze geven de burgers dus 

geen waarborgnormen die hij tegen die overheid kan inroepen, mocht de ambtenaar de instructies 

miskennen of ze niet kennen --- overigens was dat laatste de facto in de bezettingsperiode wel vaak het 

geval. Deswege konden ze ook niet in rechte worden ingeroepen door die burger bij de onafhankelijke 

burgerlijke rechter --- zoals dat later, na de oorlog, in het kader van de Naoorlogsche Rechtspraak bij 

tribunalen en rechtbanken toch vaak is gedaan, om de onrechtmatigheid van een bepaald 

overheidsoptreden aan te tonen, waardoor de overheid schadeplichtig zou zijn. De ambtenaren konden 

overigens vaak de aanwijzingen inhoudelijk inderdaad niet kennen. Colijn liet ze slechts toezenden in 
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verzegelde enveloppes aan de commissarissen der koningin in de provincies en aan de burgemeesters. Hij 

wilde niet dat er verder bekendheid aan gegeven werd. Onderricht hoe ze te hanteren werd dus evenmin 

gegeven, noch aan commissarissen noch aan burgemeesters noch aan de ambtenaren die ze direct en 

concreet moesten toepassen in het individuele rechtsverkeer met de burger.  

De redactie van de aanwijzingen bij de gedragsregels ingeval van de vijandelijke inval was overduidelijk 

afgestemd op de situatie dat die invaller het Duitse rijk zou zijn. Dat was ook de casus waarvan de 

ministerraad  in 1937 van uit ging. Maar toen was Duitsland nog een bevriende mogendheid en Hitler een 

bevriend staatshoofd. De raad meende daarom dat het niet geraden was als de aanwijzingen brede 

ruchtbaarheid genoten. Het gevolg van deze voorzorg was wel dat menig burgemeester niet wist dat er zulk 

een verzegelde enveloppe met die inhoud beschikbaar was. De gemeenteambtenaren  bleven er dus ook 

onkundig van. Na de oorlog bleek verder dat menig burgemeester, als hij de enveloppe wél had geopend, 

een hoogst eigenstandige interpretatie en toepassingswijze erop na had gehouden betrekkende de strekking 

van de aanwijzingen en vaak deze interpretatie  wel maar de aanwijzingen zelf niet had doen distribueren 

onder zijn ambtenaren die met bestuurstaken waren belast. Dat leidde tot ongerechtvaardigde territoriale 

differentiaties in de toepassingen per gemeenten. De aanwijzingen gaven de burgemeesters een ruime 

afwegingsmarge hoe zich te verhouden tot de bezettingsmacht. 

De burgemeesters en ook de commissarissen moesten beslissen of het voorzetten van hun bediening het 

landsbelang méér diende dan het beëindigen ervan. Ze moesten de nadelen van de bezetting voor zich zelf 

opsommen, waarbij zij hun rechtsgebied, de daarbinnen specifieke taakstelling die hen opgedragen werd, en 

het individuele rechtsverkeer van de ingezetenen daarvan met de bestuursoverheid moesten 

verdisconteren. Daarbij konden speciale geografische, waterstaatskundige, infrastructurele en economische 

gegevenheden of aangelegenheden een rol spelen. Een bepaalde provincie kan meer waterstaatskundige 

zorg behoeven van overheidswege in verband waarmee een voorgenomen onderwaterzetting door invaller 

of bezetter anders kan uitpakken dan in een provincie die die zorg niet los van die bezetting of inval 

behoefde. Dat heeft het laatste halfjaar van de oorlog in Holland en Zeeland ook overduidelijk aangetoond. 

De bezetter inundeerde daar dat het een lieve lust was en ondernam niets tegen de vernieling van dijken, 

gorzen en wedden,  dijkparken of ontwateringsbesluizingen die de geallieerden aanrichtten bij hun pogingen 

tot penetraties in de richting van de corridoir die zij door zuidoost Noord-Brabant geslagen hadden ter 

ontplooiing van de operatie Market Garden.  

Sommige nadelen van de bezetting zouden per definitie onontkoombaar zijn. Het beëindigen van de 

bediening zou dat niet verhelpen. Andere nadelen konden wellicht door of vanwege die bediening 

verminderd worden of opgeheven. Dat kon niet in abstracto door de regelgever van de aanwijzingen 

opgegeven worden. Daarvoor moest vooral op het gezond verstand van de burgemeesters vertrouwd 

kunnen worden. Konden dergelijke nadelen in zich niet beperkt worden, dan konden ze wellicht evenredig 

over de bevolking naar laag of groep verdeeld worden. Dat kon ook leiden tot een mildering in het algemeen 

van die negatieve gevolgen. De steller van de aanwijzingen heeft hier vooral gekeken naar de 

bezettingsjaren in het gouvernement-generaal in België gedurende de eerste wereldoorlog. De bezetter zou 

wellicht bijzondere inspanningen vergen van de burgerbevolking, ook ten gerieve van de bezettingsmacht. 

Die zouden dan opgelegd moeten worden aan de delen van de bevolking die fysiek daartoe het beste in 

staat waren, en niet aan bejaarden, kinderen en vaak ook niet aan vrouwen, terwijl soms ook billijk kon zijn 

dat gezinshoofden ervan gevrijwaard werden. De bezetter zou nooit mogen vergen dat de bevolking 

krijgsverrichtingen van de bezetter zou begunstigen, hoe ook genaamd, of daaraan zou deelnemen. 

 Maar hij zou wel kunnen eisen dat deze delen mee werkten aan maatregelen ter beteugeling van 

besmettelijke ziekten of aan de voedseldistributie of aan de verschaffing van woongelegenheden aan 

ontheemden, daklozen of vluchtelingen. Verder zou de bezetter de levering van goederen kunnen vorderen 

die voor de krijgsverrichtingen irrelevant zouden zijn en blijven, het transport van invaliden of zieke 
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personen – daaronder begrepen geestelijk gestoorden – het vorderen van openbare gebouwen, 

nutsinstallaties, woonruimten, terreinen en het inzetten van burgers bij het beheer daarvan, het herstel of 

het onderhoud ervan. Verder zou de bezetter evacuaties mogen gelasten en daarbij ambtelijke 

ondersteuning, voorbereiding en voltooiing kunnen vorderen.  

De instructies bleven vaag. Terecht. Men kan nu eenmaal niet en detail voorzien wat er allemaal kan 

gebeuren bij een vijandelijke bezetting. Bovendien had de Nederlandse rijksoverheid geen idee van de 

moderne totale oorlogsvoering en hoe in het kader daarvan een bezetting technisch gelegd zou kunnen 

worden. De commissarissen en burgemeesters zouden stellig moeten samenwerken met de bezetter. Dat 

zou het belang van de Nederlandse bevolking vooronderstellen. Het samenwerken zelf was geen symptoom 

van ongeoorloofde coöperatie, of van wat men ná de oorlog collaboratie is gaan noemen.  Daar waren de 

aanwijzingen ook wel duidelijk in. Bleef een gezagsdrager in functie, terwijl hij juist daardoor de bevolking 

onder zijn gezag nadelen moest toe brengen ten behoeve van de bezettingsmacht, dan was dat niet per 

definitie een onrechtmatige houding of opstelling. Het zou toch echt moeten gaan om een directe 

begunstiging die wellicht ook zou kunnen worden geboekt als een misdrijf tegen de staat, bekend als 

hulpverlening aan de vijand in tijd van een oorlog waarbij het koninkrijk der Nederlanden oorlogvoerende 

partij is. 

Wat niet voorzien was, was dat de bezetter in Nederland ter gelegenheid van de bezetting zou overgaan tot 

ethnic cleansing, de Entjudung der Niederlande. Daartoe ging de bezetter nu juist wel over en daartoe 

vorderde hij aanmerkelijke medewerking van de burgemeesters en hun gemeente-apparaat. Waaronder de 

gemeentelijke politiediensten. Daarover geen woord in de aanwijzingen. 

 Het is in zekere mate wel eigenaardig, omdat de Duitse praktijken dienaangaande in 1936 al in volle staat 

van ontwikkeling waren, al was destijds nog niet aan de orde dat deze zuivering identiek zou staan aan een 

vernietiging van een rassenvijandig volksdeel. Dat was pas na februari 1942 echt het geval, op basis van de 

concrete bestuurlijke uitvoering van de beslispunten op de beruchte Wannsee-Konferenz. Men zou hier 

wellicht van een omissie kunnen spreken. Die te wijten was aan desbewuste verblindheid. Sedert de 

Neurenberger-wetgeving  van maart 1935 had ook Colijn wel beter moeten weten. Niettemin is hier ook 

weer in de Naoorlogsche Rechtspraak een punt van gemaakt in het kader van de vervolging van 

burgemeesters en gemeenteambtenaren ter zake van hun medewerking aan de massa-deportaties van 

joden oostwaarts sedert februari 1941. De aanwijzingen, zo was het verweer, spraken niet van medewerking 

aan de massa-verplaatsing van joden, en dus kon de betrokken ambtenaar menen dat wat hij deed ten 

behoeve van de bezettingsmacht in zoverre niet ongeoorloofd was. Die mening was, zo oordeelden rechters, 

weliswaar onjuist, maar deze opvatting kwam wel degelijk neer op een verschoonbare dwaling in het recht. 

Want dan had de steller van de aanwijzingen maar duidelijk moeten opgeven dat deze medewerking 

onrechtmatig was. De transporten en selecties waren niet gericht op de begunstiging van krijgsverrichtingen 

door de Duitsers. Verrichtingen gericht tegen de Nederlandse staat. Maar de aanwijzingen spraken steeds, 

als ze concreter werden door voorbeelden, slechts over dat soort gedragingen, gericht tegen de 

staatszelfstandigheid van Nederland. Meewerken aan Entjudung is niet gericht tegen de 

staatszelfstandigheid van Nederland, aldus tribunalen en Na-oorlogsche rechters. In het licht daarvan had de 

burgemeester en zijn ambtenaar deze instructies in het algemeen mogen verstaan. De deportaties waren 

vaak hinderlijk geweest voor de eigenlijke oorlogvoering door het Duitse rijk. Want ze legden breed 

verspreid beslag op spoorwegverbindingen en overbelastten het Duitse logistieke apparaat. De dwaling was 

deswege begrijpelijk, onverwijtbaar en veelal onoverwinnelijk omdat men van een gemeenteambtenaar 

geen beter inzicht kon verwachten dan van zijn ministerraad. 

Het navrante is dat juist van hen door de bezetter het vaakste en indringendst gevergd is mede te werken 

aan de voorbereiding daarvan, de samenspanning daartoe en de deelneming daaraan. Juist van de 

gemeentelijke diensten verwachtte de bezetter daarbij optimale inzet, vooral door de afdelingen der 
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bevolkingsadministratie, de gemeentelijke vervoersbedrijven en de gemeentelijke politiediensten. Ter 

openbare terechtzitting is meermalen met vrucht een beroep erop gedaan dat de aanwijzingen daarbij geen 

enkel houvast gaven. De aanwijzingen gaven aan dat de burgerlijke bevolkingsadministratie ten dienste 

mocht worden gesteld van de bezetter en dat op basis van die registraties ook identiteitsbescheiden konden 

worden uitgereikt terwijl een door de bezetter ingevoerde openbare draagplicht niet per se 

ongerechtvaardigd geacht kon worden. Men weet dat juist hierbij de burgemeesters bijzonder toeschietelijk 

zijn gebleken.  

Frederiks, de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken heeft nooit aangegeven dat het feit dat de 

aanwijzingen hierover zwegen niet betekende dat die toeschietelijkheid regel mocht zijn. Ook hij heeft zich 

in alles verhullende vaagheden dienaangaande verscholen. Zowel hij als Hirschfeld hebben de 

abstractiegraad van de aanwijzingen steeds aangegrepen om te betogen, dat alles wat zij deden geheel in 

lijn was met deze aanwijzingen, ook als zij opriepen – zoals ze in 1944 deden – toch vooral geen daden van 

verzet te plegen tegen de bezetter en diens beleid jegens de bevolking. Bij Frederiks was dat te vergeefs. 

Maar de Raad van State accepteerde bij Hirschfeld dat betoog wel degelijk. Zijn ontslag als secretaris-

generaal van Economische Zaken werd  ongedaan gemaakt bij einduitspraak van 16 november 1946. Het 

veroorzaakte redelijk wat ontstemming bij brede lagen van de bevolking, vooral bij verzetsstrijders in den 

lande. 

4.12 Betekenis van het Landoorlogreglement-1907 in dit verband 

Het is overduidelijk dat de aanwijzingen pogen aan te sluiten bij de principes en regels die gecodificeerd 

werden in het Landoorlogreglement-1907 (LOR), geldend voor het voeren van de oorlog te land. En wel voor 

het land dat in de grondwet werd aangeduid als het grondgebied van het rijk in Europa. Niet voor de oorlog 

ter zee en niet voor die welke wellicht op het land gevoerd zou kunnen worden in de koloniën, meer in 

zonderheid de Archipel in het Verre Oosten. Dat volgt uit het taalgebruik en uit de opsomming van de 

soorten ambtenaren die de aanwijzingen zouden moeten opvolgen. De ambtenaren van het Nederlandsch-

Indisch Binnenlands Bestuur (ambtenaren BB) worden niet bedoeld, want dan zou er ook gewag zijn 

gemaakt van gouverneurs, residenten, assistent-residenten, controleurs, districtshoofden etc. Dat is vreemd, 

want Colijn hield er juist zeer ernstig rekening mee dat Japan die Archipel zou binnenvallen.  

Daarvan maakte hij steeds weer gewag in de ministerraad en in aanwijzingen die hij als minister van 

Koloniën ad interim gaf aan gouverneur-generaal de Jonge in de periode 1933-1937. Hij was bezorgd dat de 

Japanners zich van het LOR niets zouden aantrekken juist bij de behandeling van het koloniale blanke 

bevolkingsdeel, omdat Tokio al meermalen, ook in de Volkenbond, uitdrukkelijk kenbaar had gemaakt dat 

westerse blanken in het Verre Oosten eigenlijk niets te maken behoorden te hebben. Dat had Tokio ook 

uiteengezet bij zijn claim op een hegemoniale positie binnen de Zuid-Oost-Aziatische Welvaartssfeer waarin 

het een zekere Aziatische Monroe-doctrine dacht te gaan effectueren: Azië voor de Aziaten. De aanwijzingen 

werden vastgesteld door de ministerraad, daar zat de minister van Koloniën Welter bij, dus het had eigenlijk 

wel voor de hand gelegen dat Welter daar een punt van zou hebben gemaakt. Het had een minimale 

redactionele aanpassing gevergd. Het LOR gold voor het hele koninkrijk, mét haar koloniale bezittingen. 

Maar neen dus: strikt Europese territoriale beperkingsomvang, die aanwijzingen. 

Bij het LOR hoorde een aantal annexen. In het LOR staan in de artikelen 42-56 de hoofdbeginselen voor het 

territoriale bezettingsrecht in tijd van oorlog te land. De vijandelijke bezetter mag niet zomaar van alles doen 

als hij een bestuur vestigt in een bezet gebied van een staat waar hij is binnengevallen. Daarnaast kent het 

LOR nog regels betreffende de methoden van oorlog voeren (artikelen 22-28), over de spionage en de 

behandeling van spionnen (artikelen 29-31), de wijze van onderhandelingen tussen oorlogvoerende partijen 

en de wapenstilstanden (artikelen 32-41) en de status van oorlogvoerende personen, de soldaten, militairen 

en miliciens,  hun status na overgave en hun behandeling als geïnterneerde krijgsgevangenen (artikelen 1-3). 
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Deze regelingen waren steeds bedoeld als codificaties van reeds geldende dwingende volkerenrechtelijke 

rechtsnormatieve principes. In deze artikelen zijn deze principes gedefinieerd, maar eigenlijk golden ze 

volgens het universele volkerenrechtelijk gewoonterecht tóch al, dat was het idee. In dit opzicht heeft het 

LOR in hoge mate een rechtsvaststellend karakter. Dat is later ook door internationale rechtbanken, 

tribunalen en hoven uitdrukkelijk vastgesteld, zoals het Internationaal Militair Tribunaal van Neurenberg, dat 

van Tokio en het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties. Ook het huidige Permanente 

Internationale Strafhof in de Haagse duinen heeft dat vastgesteld. In 1899 en 1907 was aangenomen dat de 

bezettingsbeginselen veel concreter zouden moeten worden uitgewerkt. Iedereen zag wel in, dat deze 

artikelen in het LOR dienaangaande nogal vaagjes waren. Dat kon en dat moest beter. Daarvoor zouden 

uitvoeringsarrangementen noodzakelijk zijn. De annexen geven daarvoor richtlijnen.  

Ambtenaren zouden deze uitwerken in enabling rules, implementatievoorschriften, want deze vaagheden 

zouden omgezet moeten worden in wettelijke voorschriften op nationaal niveau gericht tot de ambtenaren 

die met het bezettingsrecht te maken zouden komen, hetzij aan de passieve zijde (namens de bezette 

mogendheid) of de actieve, de ambtenaren van de mogendheid die de bezetting legt. Hierover bestonden 

allerlei verschillende rechtstradities en staatkundige principes, al naar gelang een staat oorlogvoering 

eigenlijk wel een rechtmatige vorm van soevereiniteitsuitoefening vond – zoals Duitsland – of juist helemaal 

niet zoals Rusland, en -- kan het verwondering baren? -- Nederland. De laatste natuurlijk omdat het geen 

krijgsmacht van betekenis kon op de been brengen in Europa. Daarbuiten keek men niet zo nauw. Op 

Sumatra had Nederland zich van dat uitgangspunt dat het zo graag in Europa doceerde nauwelijks iets 

aangetrokken, dat wisten de deelnemers aan de LOR-onderhandelingen net zo goed als de Nederlandse 

delegatieleden.  

Het LOR zou daarom voorlopig toegepast worden in overeenstemming met een passage in de inleidende 

rechtsoverwegingen op het eerste Verdrag nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land van 1899, 

die ook wel de De Martens-clausule wordt genoemd: “In afwachting dat een meer volledig wetboek van de 

wetten van den oorlog kan worden uitgevaardigd, achten de Hooge Contracteerende Partijen het nuttig te 

verklaren, dat in de gevallen, welke niet begrepen zijn in de door Haar aangenomen reglementaire 

bepalingen, de bevolkingen en de oorlogvoerenden verblijven onder de bescherming en de heerschappij der 

beginselen van het volkenrecht, zooals die voortvloeien uit de tusschen beschaafde volken gevestigde 

gebruiken, de wetten der menschelijkheid en de eischen van het openbare rechtsbewustzijn”.  De Martens 

was een volkerenrechtelijk gespecialiseerd Russisch jurist die de eerste Haagse Vredesconferentie namens 

Nicolaas II voorzat. Nicolaas was immers de initiatiefnemer van deze bijeenkomst. 

Bij het bezettingsrecht zou de bezetter uit moeten gaan van een rechtsmachtverdelingsbeginsel. De bezetter 

zou moeten aanvaarden, dat het nationale recht van de bezette staat in volle omvang zou blijven gelden. Hij 

zou dat recht moeten eerbiedigen. In de termen van artikel 43 LOR:  de bezetter zal de rechtmatige macht in 

het bezette land uitoefenen met het oogmerk daarin, voor zoveel mogelijk, de openbare orde, veiligheid en 

rust te herstellen en te verzekeren, onder gelijktijdige eerbiediging van de verbindende wetten in het land, 

behoudens volstrekte verhindering (unless absolutely prevented). Hij zou dus van de onmiddellijke 

rechtsgeldigheid en verbindbaarheid  van het nationale recht van de bezette staat uit moeten gaan.  Hij zou 

het niet hoeven ten uitvoer te leggen, maar hij zou die tenuitvoerlegging door de autoriteiten van de 

staatsmacht of het regeringsgezag van de bezette staat moeten toestaan en aanvaarden. Hij zou het gezag 

van de rechterlijke beslissingen van de rechterlijke macht van die bezette staat niet mogen aantasten. Hij 

zou die beslissingen dus niet mogen hertoetsen naar normen van zijn nationale eigen recht. Dat alles, tenzij 

er dwingende en onvoorwaardelijke beletselen aan zijn zijde zouden zijn, direct samenhangende met en 

voortvloeiende uit de actuele noodtoestand die de oorlog nu eenmaal impliceerde als militaire 

geweldsrelatie tussen bezettende en bezette staat: sauf empêchement absolue, behoudens volstrekte 

verhindering. Op de Franse authentieke tekst zijn enorm veel gezaghebbende commentaren geschreven 
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omdat de continentale West-Europese mogendheden met zekerheid die landoorlog zagen aankomen, gelet 

op de toenmalige krachtsverhoudingen. In Groot-Brittannië maakte men zich niet zo druk. Tussen Engeland 

en Duitsland prijkte Het Kanaal met zijn onbeheersbare golven en Engelands oppermachtige Homefleet. 

Weinig kans dat Duitsland Engeland ging bezetten, dacht Whitehall. 

In beginsel zou de bezetter zèlf mogen vaststellen of die verhindering zich zou voordoen, of die 

onvermijdelijk was en onoverwinnelijk en verder of de inbreuk op het eerbiedigingsbeginsel, voortvloeiende 

uit dat rechtsmachtverdelingsbeginsel, wel evenredig was aan het belang van de bezetter en verder of dat 

belang niet net zo goed zónder die inbreuk zou kunnen worden gediend.  

Aan de rechterlijke macht van de bezette staat zou een hertoetsing van dat oordeel niet toekomen. Die 

rechter zou bijvoorbeeld een regeling die de bezetter zou treffen niet reeds daarom onverbindend of zelfs 

nietig mogen verklaren omdat de regeling naar zijn nationale rechtssysteem of jurisprudentie niet 

verenigbaar zou zijn met het eerbiedigingsbeginsel, zoals dat in het nationale recht van de bezette staat 

werd verstaan volgens wet, gewoonte of rechtspraak. De meeste nationale rechtssystemen hebben immers 

wel regelingen van dat eerbiedigingsbeginsel uitgewerkt of er is daarover op nationaal niveau jurisprudentie 

of stellige gezaghebbende rechtspraak. Die interpretaties van dat eerbiedigingsbeginsel verschillen tussen de 

landen nog al sterk. Nederland heeft bijvoorbeeld een overgangsrecht, dat betrekkelijk gunstig is voor een 

belanghebbende als deze een regeling kan inroepen of een voorziening die voor hem gunstiger uitpakt dan 

een nieuwe of juist een oudere. De rechter in Nederland past dan de regeling doorgaans toe die voor de 

belanghebbende op enigerlei wijze gunstiger is, als de regeling althans nog in werking was op het moment 

dat zich een feit of een gedraging voordeed waarop twee of meer  regelingen tegelijkertijd toepasselijk 

zouden kunnen zijn.  

Men spreekt hier te lande van het lex mitior-principe: het principe dat dan de gunstigste regeling voorgaat bij 

toepassing. Bij het LOR is uitdrukkelijk dat lex mitior-principe niet verdisconteerd, want het is duidelijk dat de 

regeling van de bezetter bijna altijd per definitie ongunstiger is voor de onderdaan van de bezette – dus 

(doorgaans) vijandige – staat dan die van de staat waarin de bezetting gelegd wordt. Als je dan de bezetter 

zou verplichten onvoorwaardelijk het lex mitior-principe toe te passen bij het conflict van 

jurisdictieaanspraken kun je eigenlijk ieder bezettingsrecht wel vergeten. Dat doen oorlogvoerende partijen 

natuurlijk nóóít. Vaak voeren ze juist daarvoor die oorlog. Daarom wilden de partijen die het LOR erkenden 

in dit opzicht geen lex mitior-regeling van het jurisdictieconflict in geval van bezetting aanvaarden. Niet in 

het LOR zelf. En niet in de uitvoeringsarrangementen, die in de derde Haagse Vredesconferentie 

ongetwijfeld ter tafel zouden komen. De eerste wereldoorlog verhinderde die derde ronde. Maar Wilson zag 

in 1919 voor zo’n ronde best kans als opstarter voor zijn dierbare Volkenbond, zoals we zagen. De 

Nederlandse regering wachtte belangstellend af of de Volkenbond er wat van terecht zou brengen. Na de 

traditionele aanvang-euforie schudde men ieder optimisme van zich af. Hier, in Nederland, maar bijna 

overal. De Nederlandse regering besloot dan zelf maar in handzame uitvoeringsrichtlijnen te voorzien. Want 

het bij artikel 43 LOR voorziene conflict zou vast niet ieders kopje thee zijn. 

Om de ambtenaren in Nederland in dit ingewikkeld jurisdictieconflict niet nodeloos te laten zwemmen, 

waren de aanwijzingen uitdrukkelijk bedoeld. Maar terwijl het lex mitior-principe in Nederland, zeker in het 

wettelijke overgangsrecht,  wel degelijk een rechtstreeks inroepbare waarborgnorm was en is, leverden de 

aanwijzingen die beslist niet op. De ministerraad had dat ook uitdrukkelijk vastgesteld. De ambtenaar was de 

normadressaat van de aanwijzingen, niet de belanghebbende burger. Dusdoende zadelde de ministerraad 

die ambtenaar op met de achteraf meestal niet echt benijdenswaardige taak rechter te zijn in eigen zaak: de 

vaststelling wat de substantieve grenzen waren van zijn bediening. Van een ambtenaar kan men nauwelijks 

vergen dat hij in dat opzicht voldoende afstandelijke kritische zelfreflectie opbrengt, zeker niet als hij 

redenen heeft om aan te nemen dat het niet uitvoeren van de bediening bezwaren oproept of kan oproepen 

zijdens de bezetter, zulks te klemmender, als zijn ambtelijke baas met die bezetter ook nog samenwerkt.  



 219 Neutraal Nederland-2.docx 

Bij het geval-Hirschfeld is dat overduidelijk gebleken. Hirschfeld was overtuigd voorstander van een innige 

samenwerking met de bezetter in het stoffelijk belang van de Nederlandse bevolking. Hirschfeld kende 

nauwelijks andere belangen dan stoffelijke. Daarom was hij ook ingeschakeld als onderhandelaar bij de 

herredactie van de handelseconomische betrekkingen met Duitsland ná Hitlers machtsaanvaarding. 

Hirschfeld was uitgekozen, omdat bij de ideologische divergentie tussen het Duitse en Nederlandse 

rechtssysteem, die gaande- en werkenderweg steeds duidelijker werd, Hirschfeld steeds een kampioen was 

gebleken in het uitvinden of herbenoemen van een op het eerste zicht  waarde-vrije, stoffelijke commune 

denominator in de uitwisseling van goederen, diensten en kapitaal tussen beide naties. Hirschfeld kende 

voortreffelijk Duits, hij kon het zo formuleren dat het net leek of de partijen hogere rechtsbelangen van 

transcendente aard behartigden. 

Dat had Hirschfeld acceptabel gemaakt voor de Duitsers met wie hij op het niveau van ministeriële 

directeurs-generaal. Zaken moest doen. Deze houding had Hirschfeld dan ook het groot-officierskruis in de 

Orde van de Duitse Adelaar opgeleverd bij het bezoek van Reichswirtschaftminister W. Funk aan Den Haag 

op 5 juli 1939. Hirschfeld was er uitbundig voor geprezen in de ministerraad en in de pers. Eindelijk een vent 

die geen toegepaste moraal-theologie bedreef bij dit soort onderhandelingen, maar een man die dacht in 

economische, in cijfermatig kwantificeerbare grootheden. Hirschfeld gold in Duitse ogen als echt neutraal. 

Andere  onderhandelaars met Duitsland hadden juist wel een moraal-theologische toets willen introduceren, 

zoals de katholieke Kortenhorst. Die had gesteld dat Duitsland “geen rechtsstaat”’   meer was, die geacht 

kon worden interstatelijke rechtsbetrekkingen naar behoren na te komen. Achteraf zeg je: daar had 

Kortenhorst een punt. Maar zo zag het destijds niet het politieke establishment. Dat viel over Kortenhorst 

heen. De Nederlandse gezant protesteerde bij zijn minister in Den Haag: Kortenhorst moest maar verder niet 

meer met dat soort delegaties meekomen. Dat gebeurde dan ook niet meer, tot ontstemming van de 

Roomsch-Katholieke Staatspartij en de katholieke ministers in het kabinet Colijn II (1933-1937) en die in het 

kabinet De Geer. De rooms-katholiek  Steenberghe, nota bene Hirschfelds politieke superieur, was 

verbolgen.  

Hirschfeld was overduidelijk de meest gezaghebbende persoon in de “regeeringsraad” die het college van 

secretarissen-generaal dacht te vormen in de bezetting, de raad die de verhouding tussen de Nederlandse 

ambtenarij en de Duitse moest beheren. Frederiks wendde zich steeds tot Hirschfeld. Ze werden bij deze 

beheerstaak zo goed als onafscheidelijk. Zij  veroordeelden dan ook eendrachtig het verzet, de illegaliteit en 

zeker verzetsdaden. Daaraan gaven zij lucht door circulaires  alsmede  openbare oproepen. Hirschfeld was 

hartgrondig voorstander van coöperatie en ontwierp zelfs een soort prioritair samenwerkingsprincipe in 

deze precaire relatie. De ambtenaren wendden zich tot Frederiks, deze vroeg Hirschfeld om advies. 

Hirschfeld had het LOR  eigenlijk steeds een vrijwel onwerkbaar juridisch instrument gevonden. Dus wat kon 

men van hem nu eigenlijk verwachten bij zijn uitleg en toepassing van de aanwijzingen? Hirschfeld, die zich 

niet ontzag overduidelijk aan te geven dat de Londense regering fout handelde toen zij opriep tot de 

spoorwegstaking in de herfst van 1944. Is het dan redelijk van de individuele ambtenaar in de lagere 

regionen te verwachten, dat hij een originaire en eigenstandige toepassing zou geven aan de aanwijzingen, 

wetende wat de “regeeringsraad” er zelf van vond? 

4.13 De juridische begrenzing van de bediening van de bezettingsmacht 

De bezettingsmacht zou zich moeten houden aan bepaalde beperkingen ingevolge het LOR. Het LOR richtte 

zich tot de verdragsluitende partijen als staten. Die verplichtten zich onderling tot het accepteren van 

bepaalde beperkingen op hun soevereiniteit ten tijde van een landoorlog. Afdeling III van het verdrag 

nopens de wetten en gebruiken van de oorlog te land van 1899 gaan over de regels waaraan staten zijn 

onderworpen als zij elkaars grondgebied in tijd van zulk een oorlog bezetten. Deze regels zijn overgenomen 

in het Landoorlogreglement-1907. Maar ja, véél concreets staat er niet echt in. Het was, zoals gezegd,  de 
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bedoeling dat de bijzondere gedragsvoorschriften waaraan de bezetter zich te houden zou hebben eerst 

door ambtenaren in Ad Hoc-commissies zouden worden uitgewerkt. Dat zouden dan de voorstellen worden 

die in de Haagse derde vredesconferentie van 1917 in het Vredespaleis zouden worden besproken door de 

diplomatieke vertegenwoordigers van de verdragsluitende partijen. Er waren nog al wat meningsverschillen 

gebleken in 1907. Niet over het eerbiedingsbeginsel, maar al wel over de vraag, wat nu precies een bezetting 

was.  

Artikel 42 bracht dat terug tot een bloot feitelijk begrip: als de invaller in staat zou zijn de publieke 

doorzettingsmacht voldoende te effectueren binnen het bezette grondgebied, dan zou dat de bezetting 

opleveren die het LOR aan beperkingen trachtte te onderwerpen. In deze definitie komt in het uitleggend 

zinsdeel over wat een “bezetting” is het woord “bezetten” weer terug en zo werd de definitie onwerkbaar 

pleonastisch. In 1907 waren er nogal wat Europese mogendheden die hun militaire macht en jurisdictie 

hadden uitgestrekt over elkaars grondgebied, maar steeds hadden gezegd, dat dat geen “bezetting” was 

maar een “tijdelijk bestuursbeheer”.  Zo had Duitsland sedert 1870 Elzas-Lotharingen na de Frans-Duitse 

oorlog onder een militair beheersgouvernement geplaatst. Het had daarna in de vredesregeling gezegd dat 

het hier een “Verwaltung” betrof in afwachting van een betere burgerlijke bestuursregeling voor dit sedert 

eeuwen tussen Frankrijk en Duitsland betwiste gebied. Maar het gold hier geen bezetting, zei Berlijn. 

Iedereen wist waarom:  zeg je dat een beheersvorm inderdaad een bezetting is, dan geef je doorgaans toe 

dat het territoir dat je beheert jou ook vijandig gezind is. Want alleen vijandelijk grondgebied bezet je. Het 

komt maar zelden voor dat dat anders is. Meestal wordt bezet met het oogmerk het territoir uiteindelijk te 

annexeren. Daar wilde Berlijn niet aan: het hield vol dat de bevolking van Elzas-Lotharingen juist gráág als 

een soort deelstaat bij de Duitse confederatie wilde horen, mits dan daarvoor de juiste autonome 

bestuursvorm zou zijn gevonden die aan eigenaardigheden van de regio beantwoordde. Daarover was 

Berlijn nog aan het studeren, maar het hield vol dat Elzas-Lotharingen eigenlijk altijd al had behoord bij het 

Heilig Roomse Duitse Rijk en dat het dus, gelet op de in 1815 zo luidruchtig beleden legitimiteitsgedachte bij 

de redactie van de verdelingsparagraaf van het verdrag van Wenen, niet in de haak was als Frankrijk nog 

aanspraken zou mogen maken op deze regio.  

In Elzas-Lotharingen, zei Berlijn, heerste manifest een Duitse volksgeest. De Elzassers en Lotharingers 

spraken overduidelijk Duits met nogal wat Franse leenwoorden en constructies. Dat laatste kwam, omdat 

Frankrijk deze streek bezet had in zijn agressie-oorlogen tegen het Roomse rijk. Uit deze bezetting waren de 

Elzassers en Lotharingers nu eindelijk verlost door Berlijn. Alleen: ze moesten aan hun nieuwe status nog 

wennen, er moest een goede administratieve vorm gevonden worden waarin zij hun eigenaardigheden kwijt 

konden, het onderwijs moest gereorganiseerd worden met het oog op deze dialectische eigenaardigheden 

jegens het Hoogduits – het Pruisisch, snauwerige Duits dat kroonprins Wilhelm aan het leren was – maar dat 

kwam allemaal later wel in orde. Een militaire bezetting was er niet gelegd over deze streek. Geen denken 

aan. Inmiddels legde Berlijn het ene garnizoen na het andere in de streek, want burgeronlusten waren er 

vaak. De bevolking ervoer de bestuursdwang van Berlijn wel degelijk als een bezetting. Een volksraadpleging 

wilde Berlijn niet houden. Dat duidde op de erkenning van de volkssoevereiniteit. Het staatsgezag moet 

altijd berusten op de volkswil die de soevereiniteit verwoordt. De meerderheid van het volk dus. Die 

gedachte van de volkssoevereiniteit was in 1815 ook al verworpen als zijnde te revolutionair. Wat Berlijn 

deed was het voltooien van het principe dat het Verdrag van Wenen van 1815 had beheerst: dat van de 

dynastieke soevereiniteit. 

Zo had het Oostenrijks-Hongaarse rijk Bosnië-Herzegovina bij het Congres van Berlijn van 1878 mogen 

claimen als protectoraatsgebied ten laste van het Ottomaanse rijk. Bosnië  en Herzegovina golden als 

eigenlijk puur anarchistische gebieden in westerse ogen, sedert Husein Gradaščeví́́́c met zijn leger van 

Bosnische moslims en christenen had getracht gezamenlijk de Ottomanen te verdrijven en de streek te 

bevrijden. In 1831  was het gelukt bij Kosovo het Ottomaanse leger gevoelige nederlagen toe te brengen. 
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Husein had toen Bosnië-Herzegovina bevrijd en autonoom verklaard. Maar de Ottomanen waren 

teruggekomen. Ze hadden het gebied teruggenomen. Maar weer waren Bosnische christenen en moslims in 

opstand gekomen. De strijd had jaren heen en weer gegolfd en aangesleept. De hele Balkan was onrustig 

geworden, want vele volkeren wilden van de Ottomaanse overheersing af, terwijl Istanbul er maar niet in 

slaagde nu werkelijk effectieve doorzettingsmacht te krijgen en te behouden. Dat werd te gek: door Bosnië 

en Herzegovina liepen belangrijke handelsroutes waarvan ook de Hongaren gebruik wilden blijven maken. Ze 

deden Serajewo aan. Serajewo was het regionale handelscentrum. De Hongaren verkochten daar hun 

goederen en waren. En Serven voerden die daarna naar de Adriatische zee. Serven had bijna overal 

beurtvaartmonopolies.  

Bij het congres van Berlijn werd nu aan Oostenrijk-Hongarije toegestaan het gebied onder zijn bescherming 

te plaatsen en militaire garnizoenen op strategische plaatsen neer te leggen. Oostenrijk was er blij mee. 

Want het wilde eindelijk wel eens een suffisante oorlogshaven hebben aan de Adriatische zee voor zijn 

slagschepen die het op stapel aan het zetten was. Dit was een stap in de goede richting. Bezette het nu 

Bosnië-Herzegowina in technische zin? Geen denken aan, zei Wenen, wij beheren het voor de Sultan te 

Istanbul. Die is tijdelijk buiten staat zijn soevereiniteit adequaat uit te oefenen. De Bosniërs en de 

Herzegovinezen zijn blij met onze bescherming. Want nu kunnen ze weer handel drijven. Wij erkennen dat 

de Sultan nog altijd de suzereiniteit heeft over deze streek, een soort verwaterde soevereiniteit. De lokale 

bevolking is dol op de Weense ambtenaren. Wenen zei niet dat ze ook dol waren op de Hongaren, want die 

werden daarvoor te veel gehaat. Dat was sedert eeuwen her zo onmiskenbaar, dat dat niet geloochend kon 

worden. Daarom annexeerde Wenen plotseling Bosnië en Herzegovina in 1908. Dat was in het belang van de 

bevolking daar. Alleen Oostenrijk kon een bevredigende publieke rechtshandhaving borgen. Dat wist die 

bevolking en daarom was dit geen bezettingsdaad. 

Dat lag allemaal vers in de gedachten van de onderhandelaars in Den Haag van 1907. De Oostenrijkers 

waren toen al bezig met onderhandelingen met Rusland of ze de komende annexaties zouden mogen 

plegen. Sint Petersburg was niet onwelwillend, als het dan maar concessies kreeg. Daarover was te praten – 

het ging om gewaarborgde toegang van de Zwarte Zeevloot tot de Middellandse Zee – en daarom waren 

Rusland en Oostenrijk het eens: er was geen Oostenrijkse bezetting van Bosnië en Herzegovina. 

Daarom deed men in 1907 heel erg vaag over het bezettingsrecht. Er was eigenlijk alleen maar 

overeenstemming over het verbod om de bezette bevolking effectief te laten vechten tegen de eigen 

staatsoverheid en over het collectief bestraffen van de burgerbevolking. De Duitsers zeiden sedert 15 mei 

1940 tegen de secretarissen-generaal dat zij met Nederland vrede hadden gesloten. In Rijsoord was immers 

integraal gecapituleerd met alleen strikt territoriale uitzonderingen. Dat was helemaal overduidelijk, toen 

naderhand bleek dat Winkelman op dat moment het burgerlijk “regeeringsgezag” bekleedde. Want dan had 

hij ook in die hoedanigheid afstand gedaan van zijn bevoegdheden tegenover de Duitsers: hij zag ze niet 

langer meer als vijanden.  

Dan was, wat de Duitsers nadien deden, in ieder geval géén bezetting. Aldus de Duitsers in Nederland. Wat 

alleen als er oorlog is, is de bezette bevolking te beschouwen als een vijand en mogen zij de bezetters ook 

vijandelijk tegemoet treden, zij het dan alleen als zij van plan zijn de landoorlog weer te hervatten. De regels 

van de artikelen 42-50 LOR golden een “bezetting”. Maar dat was het regiem van Seysz helemaal niet. Dat 

was een uitoefening van Duits burgerlijk gezag binnen een tijdelijk beheersgebied, een Verwaltungsbezirk. 

Dan was het LOR helemaal niet aan de orde. En dus ook de aanwijzingen die uit dat LOR voortvloeiden niet. 

Seysz en zijn staf waren erg goed in deze soort beschouwingen. Frederiks vond ze top. Hirschfeld vond ze 

bruikbaar. Het zette verzetsdaden in ieder geval in de hoek waar ze thuishoorden: in die van de volkomen 

onrechtmatigheid. 
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4.14 De staat van Nederlandsch Indië 

4.14.1 Was Nederlandsch-Indië nog neutraal na 15 mei 1940? 

Bij de overdracht van het regeringsgezag op 13 mei 1940 werden veel fouten gemaakt. Maar ook bij de 

militaire capitulatie te Rijsoord op 15 mei daaraanvolgend. Winkelman gaf niet aan, dat hij niet capituleerde 

voor de overzeese gebiedsdelen en de koloniën hoewel hij op dat moment alle burgerlijke “regeeringsgezag” 

bezat. Dat gezag strekte zich volgens de grondwet daar onmiskenbaar over uit.  Winkelman heeft dat 

onderwerp vermeden. Op het moment dat Von Küchler erover begon dat hij nu aannam dat ook de 

Nederlandse marine en alle toebehoren “in vrede” zouden leven met Duitsland. Winkelman liet verslag 

houden over het gesprek en is daarover later nog gaan uitweiden aan Lou de Jong, die schrijver van het 

standaardwerk over het koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog. Winkelman heeft toen aan 

de Duitse generaal tegengeworpen dat de marine nog doorvocht. Von Küchler die haast had – hij had in 

Frankrijk nog wat te doen – heeft toen gezegd dat dat niet kon, er was nu vrede tussen Duitsland en 

Nederland. Winkelman stelde dat de capitulatie dat niet inhield. Het was geen vredessluiting.  Von Küchler 

hield niet aan. De zaak verdween, zei Winkelman, onder het tapijt.  

Von Küchler was een landdrot, net als Hitler zelf, en hij meende dat die Nederlandse marine toch niets meer 

voorstelde. Dat klopte ook. Die in  de noordelijke wateren niet. En die in de Indische en Stille Oceaan 

evenmin. Winkelman had nu de gedachte dat de capitulatie alleen het landleger gold in het grondgebied van 

het rijk in Europa. Hij heeft dat niet aan Seysz gezegd. Die is daar ook niet verder op ingegaan. Welter, de 

minister van Koloniën in  Londen heeft toen het standpunt ingenomen, dat de capitulatie niets bevatte over 

de status van Nederlandsch-Indië. Dat kon dus gewoon de neutraliteitspolitiek voortzetten. De Geer sprak 

dat uiteraard niet tegen. Er was wel een betreurenswaardige oorlog gaande waarin het koninkrijk betrokken 

was. Maar die gold Duitsland. Niet Japan. In die zin hervatte Welter de communicaties met de landvoogd te 

Batavia, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Die Indische koloniale landvoogd moest uitgaan van de 

werkhypothese dat Nederlandsch-Indië wel met Duitsland, maar niet met Japan in oorlog was. Welter heeft 

daarover geen principieel debat in de ministerraad over belegd. De Geer was het in alles met Welter eens. 

Het leek de zienswijze bij uitstek om Nederlands-Indië buiten de oorlog te houden. En de rest van de 

ministerraad wilde ook de oorlog in westelijk Europa klein houden en zo spoedig mogelijk beëindigen. Ik gaf 

dat aan hierboven. Volkerenrechtelijk klopte het  niet .  

Door het Staalpact van 1939 was Japan militair geallieerde van Duitsland geworden. Door de 

oorlogsaanvaarding op 10 mei 1940 jegens Duitsland als vijand door Van Kleffens was Nederland geallieerde 

geworden van Londen. Dus waren de militair geallieerden van Duitsland ook automatisch vijanden van 

Nederland. Dus was keizerlijk Japan vijand van Nederland en diens koloniën. Die opstelling van de 

bewindspersonen De Geer-Welter  -- Duitsland is vijand, Japan niet -- sloeg daarom nergens op. Maar het 

was nu eenmaal het staatkundig gezag waaraan de gouverneur-generaal te Batavia ingevolge de 

staatsregeling-1854 onderworpen was: hij kon niet zelfstandig een buitenlands beleid namens Nederland 

definiëren los van de Nederlandse regering. Dat die in Londen zat, maakte in dat opzicht geen verschil. 

Tjarda zal er wel het zijne van gedacht hebben. Een uitvoerige telegramwisseling zal hij er verder niet aan 

hebben willen wijden. Hij zal de werkhypothese, hoezeer volkerenrechtelijk hoogst kwestieus, toch aanvaard 

hebben. Het noodlot immers  zou, door tussenkomst van Tokio,  zich toch wel aan de Archipel voltrekken. Hij 

heeft later diensvolgens de oorlog verklaard aan Tokio. Maar zonder machtiging van het Londens kabinet. 

Dat wou dat beslist niet. Daar heeft Tjarda zich evenmin iets van aangetrokken. Hij bevestigde een staat, die 

voordien eigenlijk al bestond, maar dan in de vorm van een phoney war, zoals die tussen 3 september 1939 

en 10 mei 1940 tussen Frankrijk en Duitsland gaande was. Een schijnoorlog, nog niet veruiterlijkt door 

feitelijke effectieve geweldshandelingen.  
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4.14.2 Een neutraliteit gebaseerd op het nationaliteitsbeginsel 

Een neutraliteitsbeginsel kan territoriaal naar werkingsomvang en jurisdictie-aanspraak bepaald worden. Zo 

luidde de neutraliteitsverklaring van Nederland in augustus 1914. Zij betrof het grondgebied, dat tot de 

rijksdelen hoorde van Nederland. Ze definieert dan ook nauwkeurig in de toelichting wat daaronder verstaan 

moet worden. Daarvoor neemt het koninkrijk plichten in acht en eist rechten op, in verband met de 

onschendbaarheid van die territoria. Het neemt op zich geen vijandelijke militairen daarin toe te laten. Het 

zal ze, komt het ze tegen, interneren totdat de oorlog ten einde is. Het zal geen vijandelijke 

transportmiddelen daarin toelaten, niet op water en niet in de lucht. De toelichting put zich uit te definiëren 

wat dan precies die territoriale wateren zijn en hoe zij de territoriale luchtkolom daarboven bepaalt. Bij 

ministeriële aanvullende verordeningen komen er verdere begripsbepalingen, naarmate het luchtwapen zich 

meer ontwikkelt.  

Nu kan men het neutraliteitsbeginsel ook definiëren naar personaliteitsbeginsel. Men kan personen 

definiëren die naar hoedanigheid geacht worden een bijzondere band te hebben met de neutrale staat en 

die daarom als persoon, ongeacht waar zij zich bevinden, die plichten en rechten met zich meetorsen of 

dragen. Nederlandse ambtenaren bijvoorbeeld, hádden ook bijzondere verplichtingen te respecteren die uit 

de Nederlandse neutraliteitsstatus voortvloeiden ongeacht de plaats waar zij hun bediening uitoefenden. 

Het buitenland kon Nederland op schendingen van dat neutraliteitsbeginsel door dat soort ambtenaren 

aanspreken. Dat gebeurde vooral ten aanzien van consulaire ambtenaren in Nederlandse dienst. Die hadden 

destijds meestal niet de Nederlandse nationaliteit. Maar ze waren aangezocht door Nederland om toch een 

consulaire aanstelling te aanvaarden ten behoeve van de handelseconomische betrekkingen. Ze hadden 

doorgaans de nationaliteit van de plaats waar de bediening uitgeoefend moest worden en soms hadden ze 

meer dan één nationaliteit ter plaatse of meerdere consulaire aanstellingen, zelfs door elkaar bestrijdende 

partijen. Zo’n polypatride consul had dan soms de neiging toch partij te kiezen in het wereldconflict, vooral 

ten gunste van Duitsland dat lang aan de winnende hand leek. Daar konden dan voor Nederland 

moeilijkheden uit voortvloeien. Vooral in het Verre Oosten waar Nederland en Groot-Brittannië elkaar nu 

eenmaal handelstechnisch flink in het vaarwater plachten te zitten. 

Hitler wilde de gebruikelijke strafmachts- en jurisdictiekringen primair personeel laten definiëren door zijn 

wetgevers. Hij vond dat het Duitse recht toepasselijk en afdwingbaar behoorde te zijn overal waar Duitsers 

daders of slachtoffers waren van delicten of onrechtmatige daden, waaronder contractuele wanprestaties.  

Dat ligt voor de hand, gelet op het door Hitler voorgestane staatsburgerschap zoals gedefinieerd in de 

Neurenberger wetten van 1935. De staatsburger is hij die in staat en geschikt is het rijk te dienen en daartoe 

verklaart bereid te zijn. Hij moet daartoe aan bepaalde etnische kenmerken voldoen. Zie hierboven. Kan hij 

dat, dan is hij Treupflichtig aan het rijk. Maar het rijk ook aan hem. Hitler streefde naar een Germaans 

Miteuropa. Een rassenmassief in Centraal Europa, vol pure Germanen die trouwplichtig waren aan rijk, volk 

en Führer. Dat rijk zou voorlopig territoriaal onbepaald zijn: Hitler ging het immers – vooral naar het oosten – 

ver uitbreiden. Hij zette daarom wetgeving op poten  waarin het primaat van het territorialiteitsbeginsel 

werd vervangen door dat van het personaliteitsbeginsel. Hij vond dat het internationaal jurisdictierecht 

moest opgezet worden volgens het primaat van de personaliteit. Niet maar naar de ruimtelijke effectieve 

doorzettingsmacht van staten. Het volkerenrecht zou dat op den duur moeten verdisconteren naarmate het 

Duitse rijk machtiger zou zijn en meer universele effectieve controle zou kunnen uitoefenen buiten het 

rijksgrondgebied. Miteuropa zou gerealiseerd worden op basis van het onbeperkt personaliteitsbeginsel. 

Hitler en de zijnen hechtten daarom aan een juridische regeling van de nationaliteit van allen die aan die 

Duitse rechtsmacht-aanspraken  onderworpen kunnen zijn. De Neurenberger wetten waren daar alvast een 

voorschot op. 
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 De bedoeling was dat ook andere staten dergelijke regelingen zouden treffen. Nederland, als 

rassenverwante natie, uiteraard ook. In het Duitse wetboek van strafrecht werd dus de claim voor 

strafmacht op basis van het territorialiteitsbeginsel vervangen door die op basis van het 

personaliteitsbeginsel. In het huidige Duitse Strafgesetzbuch is dat nog te traceren. In het Duitse systeem 

kwam het onbeperkte passieve personaliteitsbeginsel veel voor, omdat de Duitse soldaat in het buitenland 

uiteraard de bescherming behoefde van zijn nationale recht, als hij slachtoffer (passivus)  zou worden van 

delicten. Alle delicten. Niet allen de misdrijven gericht tegen hem als Duitse militair, maar alles wat hem als 

Duitser kon benadelen. Batavia kreeg er na 10 mei 1940 mee te maken, met deze Duitse jurisdictie-

aanmatigingen, want het koloniale gezag ging over tot bijzondere dwangmaatregelen ten laste van Duitsers. 

Die waren er behoorlijk veel de Archipel.  

Batavia ging ze interneren. Het gezag ging over tot inbeslagnemingen te hunnen laste, tot bevriezing van 

tegoeden, tot beperkingen in de persoonlijke bewegingsvrijheid en externering: overplaatsing buiten de 

Archipel, soms zelfs in de vorm van detentie in de Nederlandse Antillen en Suriname, toen nog onversneden 

koloniën van Nederland. Maar ook de Britten waren soms wel tot dat soort detenties ter fine van 

externering bereid. Duitsland nam dat soort maatregelen hoog op. Seysz ging nu Nederlanders in zijn bezette 

gebied óók detineren als gijzelaar, ter waarborging dat het Indisch koloniale gezag de geïnterneerde of 

geëxterneerde Duitsers geen verder kwaad deed. Die Nederlanders werden bekend in als “Indische 

gijzelaars” al hadden zij nooit in de Archipel vertoefd en al hadden zij er geen enkele band mee. Ze golden als 

zekerheidspanden voor de veiligheid van de Duitsers die in de Archipel door het koloniale gezag werden 

gekrenkt in hun grondrechten. 

Het neutraliteitsbeginsel kon daarom, gelet op deze verschuiving in de rechtsmacht-aanspraken,  ook heel 

best personeel gedefinieerd worden: Nederlanders, waar ze ook waren en ongeacht hun bediening, hoorden 

neutraal te zijn volgens de proclamatie van hun nationaliteitsstaat. De Nederlander in New York hoorde zich 

aan dat statuut te houden zolang Nederland pretendeerde neutraal te zijn. Verliet het die status zonder 

beperkingen, dan mocht de Nederlander ook onneutraal gedrag vertonen. Reserveerde Nederland voor 

gebiedsdelen van dat rijk die neutraliteit nog wel, dan behoorden Nederlanders dáár die status ook te 

respecteren. Ook jegens de staten jegens welke Nederland die status beweerde voort te zetten. Dus, wat de 

Archipel betreft, óók Japan. Een Nederlander in Japan moest dat eveneens blijven doen. Ook bij de 

leveranties van goederen en zaken die wellicht contrabande zouden kunnen zijn ten behoeve van Japan. 

Tokio kon daarop de representanten van de Bataafsche petroleummaatschappij aanspreken. Waren hun 

contingenteringen van aardolie voor Nippon eigenlijk nog wel neutraal? 

Seysz ging nu na zijn machtsovername op 29 mei 1940 in de koloniale betrekkingen met de Archipel listig 

toeleggen op de uitbouw van dat personaliteitsbeginsel en het personeel uit te leggen neutraliteitsprincipe. 

Seysz had er uiteraard niets tegen, dat de Archipel geacht werd nog neutraal te zijn. In die Archipel, zoveel 

wist Seysz er wel van, waren steeds meer spanningen tussen koloniale blanke Nederlanders en de 

Indonesische nationalisten. De laatsten wilden in ieder geval autonomie. Maar eigenlijk volledige 

onafhankelijkheid. De eersten moesten daarvan niets hebben. Vanuit het nationaal-socialistisch etnisch 

rassenbeginsel hadden de eersten gelijk. De blanke hoorde koloniaal te overheersen. Tenminste: als hij Indo-

Germaans of Arisch was. Dat waren de meeste Hollanders. Seysz ging deze Hollanders in de Archipel 

uitnodigen voor bezoeken aan Groot-Duitsland. Waarom zou hij niet? De Archipel was toch neutraal? In 

ieder geval na 15 mei 1940.  

Er waren in Groot-Duitsland veel academische topconferenties over de Nieuwe Orde in Centraal-Europa in 

de beste etnische varianten van het nationaal-socialisme waarbij het rassenprincipe leidend moest zijn. Daar 

waren deze koloniale heersers van harte bij welkom. Ze zouden daar horen, hoe superieur hun ras was. En 

hoe voor de hand liggend het dus was in de groot-Germaanse opvatting dat zij heersten in die Archipel. Ze 

zouden daar de nieuwste wetenschappelijke inzichten kunnen vernemen, resultaten van empirisch 
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frenologisch onderzoek, zoals bedreven aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam door de 

gerenommeerde Prof Dr A. de Froe en door de deskundige van het Kaiser Wilhelm-Institut Prof Dr A. Wirth. 

Frenologisch onderzoek over met name de schedelopbouw  zou de biologisch-biotische grondslag van de 

these dat er boven-rassen bestonden bevredigend schragen. Daarna zouden deze gasten uiteraard welkom 

zijn te Berlijn in regeringskringen. En vervolgens zouden ze via Rusland – Duitsland was er immers nog niet 

mee in oorlog – kunnen terugreizen naar Japan. Per Trans-Siberische spoorverbindingen. Reizen via de 

oceanen zou, wegens de onbegrijpelijke Britse hardnekkige weerstand helaas niet kunnen. De Britse vloot 

zou het kunnen verhinderen. Maar Londen zou spoedig eieren voor zijn geld kiezen. 

In Tokio zouden ze dan wederom graag ontvangen worden. Vooral als zij koloniale machtsposities genoten 

of hadden genoten in de Archipel. Ook weer voor verkennende wetenschappelijke gesprekken. Daar kon 

Batavia niets op tegen hebben. Het was immers niet in oorlog met Tokio. Tokio zelf zag ook veel in het 

rassenbeginsel. Het legde het wel iets anders uit dan de Duitsers en dus de Hollanders.  Dat maakte de 

gedachtewisseling alleen maar aantrekkelijker. Vooral omdat Tokio nog eens wilde beklemtonen dat het met 

Nederlandsch-Indië in de beste verstandhouding wilde blijven verkeren. Het wilde alleen maar economische 

belangen onder de aandacht brengen van deze terugkerende Nederlanders. Kon niet meer aandacht 

besteed worden aan de kommervolle aardolietekorten van het rijk van Nippon? Inventarisatie daarvan kon 

nooit kwaad. In het bijzonder niet omdat de Archipel toch immers angstvallig neutraal wilde zijn. Nederland 

en Japan konden het wellicht erover eens worden dat de personaliteit een fermentatiepunt moest zijn bij de 

natievorming. Het ging bij naties om gelijkwaardige rassen die deelden in elkaars etnische kenmerken. 

Daarover kon toch gesproken worden? Daarna zou Tokio de terugreis naar de Archipel bevorderen. 

Tjarda was er geen voorstander van, van dit soort contacten. Maar Welter oefende grote druk uit dat Batavia 

alles zou nalaten, wat het risico vergrootte op oorlog met Tokio. Hierbij speelde de druk van het Nederlands 

bedrijfsleven in de Archipel een grote rol. Dat had in de Archipel, vooral op Sumatra, Java en Borneo ten 

aanzien van de winning van aardolie en andere delfstoffen grote diepte-investeringen gedaan. Bij een 

agressie-oorlog, begonnen door Japan, zou het die, vermoedelijk onherroepelijk, kwijt zijn. Zou Japan 

winnen, dan zou het wellicht annexeren. Dan zou het ook nationalisatie van bedrijven en ontginningen niet 

nalaten. Het zou geen schadeloosstelling aanbieden. Groot-Brittannië was zwak. Maar, dat wisten deze 

ondernemers beter dan wie dan ook, het koloniale Nederlandse gezag was een reus op lemen voeten. Het 

leek heel wat. Maar dan moest je vooral niet nauwkeurig kijken. De Indische Militaire Marine was 

ondermaats, zwaar verouderd, slagschepen bezat het niet. Tegen de Japanse oorlogsvloot vermocht ze 

weinig. Het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger was een mobiele politionele krijgsmacht. Het kon 

maximaal 250.000 personen op de been brengen. Maar daarvan waren ongeveer de helft direct bij 

oorlogshandelingen als militairen echt inzetbaar. De rest was slechts ondersteunend of vormde politie-

hulptroepen waaronder de roemruchte brigades van de marechaussee,  de geduchte manisee, vooral 

bestaande uit de traditionele vechtjassen uit De Molukken.  Die waren goed in het onderdrukken van 

burgeropstanden en massale onlusten. Maar die waren, hoezeer onvoorstelbaar vasthoudend, vindingrijk en 

dapper, niet met voldoende moderne wapens en transportmiddelen toegerust om de Japanners echt een 

invasie te beletten. Het ging niet om hun moreel. Ze hadden de spullen niet. De schuld van Batavia. Maar 

wat hadden de ondernemers aan die vaststelling. Ze hadden al ter gelegenheid van het vlootswetontwerp-

1923 flink de trom beroerd. Maar tevergeefs. Zie hierboven. 

4.14.3 Was verloochening van de Britten niet de enige optie? 

4.14.3.1 De Britse maritieme positie in het Verre Oosten zwak 

Ik gaf hierboven al aan dat Nederland er sedert de Vlootconferentie van Washington in 1922 vanuit was 

gegaan dat Groot-Brittannië en de USA tezamen het  Nederlandse eilandenrijk in het Verre Oosten tussen 

Indische en Stille oceaan wel zouden verdedigen. Groot-Brittannië was doende Singapore uit te bouwen tot 
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grootste oorlogshaven in dat gebied. Het was bezig met enorme kustverdediging-fortificaties te bouwen 

sedert die periode met gigantische kanonnen die zeewaarts tot dertig kilometer vuur zouden kunnen 

uitbrengen. Een soort Maginotline, maar dan aan zee, in staat om de Straat Malakka af te grendelen. En net 

als Reijnders had gedaan ten aanzien van het Franse veldleger ten aanzien van het grensgebied met België  

tussen de Kanaalkust en de meest westelijke fortificatie van de Maginotlinie had vice-admiraal Conrad 

Helfrich, de Indische Commandant Zeemacht, aangenomen dat de Britse oorlogsvloot in deze contreien het 

absolute overwicht kon uitoefenen. De ambtenaren bij het bureau van de gouverneur-generaal te Batavia, 

de Algemeene Secretarie,  hadden wel informaties ingewonnen via hun militaire attaché’s dienaangaande. 

De geruststellende berichten daarop inkomend hadden zij verder niet onderzocht. Als ze dat wél hadden 

gedaan, na 1937, toen de dreiging van Duitsland en Japan inderdaad tastbaar werd, had dat er toch niet 

zoveel toegedaan. Pas in 1938 was het Nederlandse kabinet bereid gebleken om meer gelden te reserveren 

voor de defensiemiddelen. Toen was het al te laat. De bestellingen konden nog wel geplaatst worden, maar 

niet uitgevoerd, al zou daartoe de wil bij de leveranciers wél aanwezig zijn geweest --- wat óók al niet zo was.  

Na 1 september 1939 bleken de maritieme middelen van Groot-Brittannië nauwelijks toereikend om de 

zeeën rond het eiland zelf voldoende te beveiligen tegen U-boote-aanvallen. De uitgezonden kruisers en 

vestzakslagschepen van Duitsland bonden grotere oppervlakteschepen onder de Union Jack elders op de 

wereldzeeën. Troepen te land had Londen ook nauwelijks beschikbaar op het Malakkaans schiereiland 

omdat de massa van het Britse koloniale leger gebonden was in Voor-Indië. Daar konden ieder moment  de 

zoveelste dekolonisatie-onlusten uitbreken. De USA had wel een behoorlijke Stille Oceaan-vloot paraat 

rondom Hawaï. Het was voorlopig niet van plan alweer in een oorlog te treden, zéker niet ten behoeve van 

de maritieme bescherming van iets verwerpelijks als een Nederlandse koloniale bezitting. Londen was in 

ieder geval niet in staat om slagschepen naar Singapore te vervaren. Duitsland had voldoende vaarklare  

oppervlakteschepen paraat in de inmiddels veroverde Noorse fjorden om de Homefleet aan Scapa Flow te 

binden. Vorderde wijs koloniaal beleid nu niet dat de Indische regering zich voorzichtig distantieerde van de 

Britten, die aan de verliezende hand waren in West-Europa en in ieder geval vanaf die afstand geen greep 

zouden kunnen uitoefenen op de militaire ontwikkelingen ten aanzien van de Archipel?  Er waren wel vage 

afspraken over deelname aan geallieerde operaties. Maar die zagen op West Europa en het strijdtoneel in 

Noord Afrika waar de Franse vloot nog intact was in de koloniale havensteden. Niet op het Verre Oosten. 

4.14.3.2 Een tussenovereenkomst met de Indonesische nationalisten 

Was het nu niet beter om een compromis te sluiten met de Indische nationalisten opdat zij bijdragen zouden 

leveren aan de Indische weerbaarheid door vrijwilligerskorpsen?  Men zou hen staatkundige concessies 

kunnen doen, door hen een volwaardige inlandse volksvertegenwoordiging te gunnen jegens welke het 

koloniale gezag politieke verantwoordelijkheid zou kunnen afleggen. Men zou dat parlement nog meer 

rechten kunnen bieden, door het een recht van initiatief te geven. Het recht om zelf met wetsvoorstellen te 

komen. Het recht van parlementaire enquête kon ook toegekend worden. En belastinghervormingen konden 

worden toegezegd om uiteindelijk te bedrijfswinsten te belasten en inkomensbelasting op progressieve voet 

in te voeren. Zoals het nu was, voerden de Indonesische  nationalisten een soort sluikweerstand tegen het 

koloniaal gezag. Verenigden zij zich met het koloniale defensie-apparaat dan zou wellicht een volksleger 

kunnen ontstaan: dat zou de Japanners te denken geven en eindelijk de ideale band tussen Nederlanders en 

nationalisten kunnen doen ontstaan.  

4.14.3.3 Het standpunt van de regeringsraad van secretarissen-generaal 

Het gevolg zou kunnen zijn dat de Archipel voorshands voor Den Haag behouden bleef. Bij de Nederlandse 

secretarissen-generaal was dat bespreekbaar. Zij hadden ook na 15 mei nog telegrafisch contact met 

Batavia. Seysz had hen al vaker aangesproken op de internering van Duitsers in de Archipel en op de 

transoceanische overbrenging van deze gedetineerden naar het Nederlands Caraïbisch gebied. De 
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secretarissen-generaal moesten daar iets tegen doen. Berlijn was buitengemeen ontstemd. Dat kon 

uiteindelijk zich op Seysz ontladen. En die was net begonnen. Seysz was  van plan tegenmaatregelen in 

Nederland  te nemen. Het interneren van de reeds genoemde Indische gijzelaars, desnoods in Duitsland. En 

hij dreigde dat het daar niet bij zou blijven. De secretarissen-generaal, overtuigd dat coöperatie de enige 

gangbare weg was, wilden daaraan wel tegemoetkomen. 

4.14.4 Het verheimelijkte telegramverkeer tussen Haagse regeringsraad en Batavia 

4.14.4.1 Twee verschillende communicatielijnen met het Verre Oosten 

Het was een eigenaardige zaak: de Haagse “regeeringsraad” van secretarissen-generaal onderhield nog 

telegrafisch contact met Batavia. Dat verkeer was nog via de Nederlandse kabels mogelijk. Wel kwamen de 

telegrammen laat door en soms verminkt of in gedeelten. Maar de minister van Koloniën te Londen had óók 

nog dergelijk contact met Batavia. Charles Welter had ook nog telefonisch communicatie met de 

gouverneur-generaal en de gouverneurs, zij het, dat soms, wanneer van draadloze overbrenging gebruikt 

moest worden gemaakt, atmosferische storingen voorkwamen. Die telefonische verbindingen waren in ieder 

geval sneller, zij het lang niet altijd accurater.  

Met Welter zelf had de “regeeringsraad” geen contact. Wellicht was dat technisch toch best mogelijk 

geweest via het neutrale Zwitserland of Portugal. Maar de “regeeringsraad” verkoos dat niet te doen in de 

relatie met het verre Oosten. Vermoedelijk omdat Görings Forschungsamt de lijnen die via Frankrijk liepen 

bleef afluisteren. Göring had deze afluisterdienst ingebed bij het ministerie van Luchtvaart, al behoorde zij 

formeel thuis bij de Sicherheitsdienst als tak van de Duits-Pruisische staatspolitie. Daarom verzocht de 

“regeeringsraad” Batavia ten aanzien van het heimelijke telegrafisch verkeer mondeling de inhoud steeds 

samen te vatten en deze samenvattingen via de weg van de telefoongesprekken aan Welter te verschaffen. 

4.14.4.2 Het uitermate dubieuze gedrag van Charles Welter jegens de geallieerden  

Alleen Batavia was nog in staat deze twee wegen te bezigen. Whitehall kón het technisch ook, maar ontzei 

Welter die faciliteit. Vermoedelijk omdat Whitehall al lang wist dat Welter bereid was heel wat te 

accepteren ten nadele van Groot-Brittannië als Nederland de Archipel maar niet zou kwijtraken aan Tokio. 

De Britten gingen er terecht vanuit dat Welter er voorstander van was Nederland afzonderlijk ten spoedigste 

uit de hele wereldoorlog terug te trekken. Ongeacht volkerenrechtelijke verplichtingen. Welter had dat al 

laten blijken tijdens een bezoek dat hij met Van Kleffens in maart aan Oost- en West-Indië  had gebracht. 

Van Kleffens was toen terughoudend. Maar Welter had  duidelijk gemaakt dat de Nederlanders van 

Brittannië in het Verre Oosten  niet veel te verwachten hadden. Wellicht zou Welter zelfs accepteren van 

Japanse oorlogsbodems bunkerden in Soerabaja. Of daar ligplaats kozen.  

Dat zou voor de Britse verbindingen via Straat Malakka of Straat Soenda gevaarlijk kunnen worden. Over 

Borneo hadden de Nederlanders geen effectieve macht. En ook daar zou gebunkerd kunnen worden. De 

havenstad Balikpapan beschikte over belangrijke door de Nederlanders gebouwde  olieraffinaderijen. De 

Japanners zouden daar makkelijk in de havenbekkens ligplaats in kunnen nemen, wellicht via 

pachtovereenkomsten met Batavia. Via Straat Makassar zouden ze Singapore ineens over de Java Zee 

kunnen aanvallen. Batavia zou het niet verhinderen – Welter was er niets te goed voor. Hem ging het 

behoud van de diepte-investeringen van de Nederlanders voorlopig voor alles. Die Welter zou het met Tokio 

best op een akkoordje willen gooien. Frankrijk had dat via Pétain gedaan. Ook om Frans Indo-China te 

kunnen behouden. Dat leek Welter de beste oplossing voor Nederland op dit moment.  Dat zag Whitehall 

goed. Héél goed. Wilhelmina had dat ook wel in de gaten. Via Gerbrandy forceerde ze in november 1941 een 

conflict met Welter zodat hij aftrad als minister. Maar ja, binnen minder dan een maand nadien was het 

oorlog met Japan. 
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4.14.4.3 De onduidelijke missie Jongejan en Boerstra 

In september 1940 informeerde de “regeeringsraad” Batavia over de dreigementen van Seysz. Kon Tjarda de 

geïnterneerde Duitsers in de Archipel niet onverwijld vrijlaten?  Seysz had al aangezegd dat hij “Indische 

gijzelaars” op het oog had. Die zou hij laten doodschieten als de Duitse geïnterneerden iets aangedaan zou 

worden op gezag van Tjarda. Hier heb je nu in optima forma een voorbeeld van de uitvoering van de 

wederzijdse Treupflicht-gedanke tussen rijksburger en Duitsland, waar Hitler en Himmler zo gek mee waren. 

Zie hierboven. Seyss was voornemens aan deze fusillades flink ruchtbaarheid te geven. Zou daarentegen 

Tjarda de Duitsers vrijlaten, dan zouden de “Indische gijzelaars” ook vrijkomen. De “regeeringsraad” drong 

aan op toegevendheid van Tjarda, zodat Seysz zou zien dat de “regeeringsraad” ook hem als landvoogd 

terzijde kon staan. Het etnisch nationaliteitsbeginsel was voor Seysz een uiterst principiële kwestie.  

 De “regeeringsraad” zou veel krediet winnen als hij hierbij kon bemiddelen. En verder ware iedere escalatie 

toch te vermijden, gelet op het feit dat Duitsland onoverwinnelijk was gebleken. Dat moest Tjarda toch óók 

inzien. Overigens ware Londen over deze kwestie niet te informeren. Wél over de vrijlatingen, maar niet 

over de achtergronden.  Deze telegrammenstroom startte op 7 september en zette zich maanden voort, 

want Tjarda voelde  niets voor deze uitruiling. Hij had, vond de “regeeringsraad” makkelijk praten. De 

Indische landvoogd verkeerde nu eenmaal niet onder bezettingstoestanden. De raad besloot nu twee 

vooraanstaande Nederlanders over Tokio naar Batavia te zenden. Die konden deze uitruil rechtvaardigen, 

per telegramverkeer was dat toch moeilijk. Het bleken W.G.F. Jongejan te zijn, voorzitter van de 

Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië en luitenant-generaal buiten dienst Boerstra, oud-commandant 

van het Nederlandsch-Indisch Leger. De “regeeringsraad” zou de Nederlandse gezant te Tokio, generaal-

majoor buiten dienst J.C. Pabst inlichten. Pabst kon dan de nodige stappen ondernemen om de twee 

afgezanten van de “regeeringsraad” te introduceren bij de regering te Tokio, en dat hield in deze periode in: 

het marinekabinet van de Japanse keizer, want dat maakte op dat niveau op dat moment de dienst uit. Pabst 

zou verder de passage naar Batavia regelen. Het ligt voor de hand dat Boerstra de hemd van het lijf gevraagd 

zou worden in Tokio over de staat van de Nederlandsch-Indische defensie.  

Jongejan en Boerstra waren allebei hartgrondig voorstander van Hitlers nieuwe Europa en de daarin 

bestaande Nieuwe Orde, geregisseerd rond het etnisch nationaliteitsbeginsel. De reis had dus een 

dubbelzinnig, ambigue en twijfelachtig karakter: het Londens kabinet zou dat, nu Gerbrandy op de bok zat, 

niet goedkeuren. De vraag is of Welter, die weinig zag in de strijdbaarheid van de koningin en dus die van 

Gerbrandy, zich daar iets van zou aantrekken. Vermoedelijk is Welter niet telefonisch geïnformeerd. Tjarda 

had dat kunnen doen, maar hij was niet gesticht over Welters dwaze preoccupatie met het voorkòmen van 

de Japanse invasie in de Archipel. Loyaal was de reis niet jegens de westelijke geallieerden. De ambassadeurs 

van de USA en Groot-Brittannië meldden het merkwaardige bezoek overigens wel aan hun departementen. 

Wat de status was van de twee emissionarii was onduidelijk. Het  Londense kabinet had hen niet gezonden. 

Zij vertegenwoordigden niet de Nederlandse regering. Namens wie kwamen die Jongejan en Boerstra dan 

met de Japanse regering praten?  Wie had hen geloofsbrieven mee gegeven, vroegen de Britten zich af. 

4.14.4.4 Twee elkaar tegenwerkende Nederlandse staatsorganen met koloniale aspiraties 

Er was sprake van een soort “regeeringsraad”, maar dat was kennelijk wat anders dan het Nederlandse 

kabinet te Londen. Die “regeeringsraad” zat in bezet Den Haag. Een orgaan van de Duitsers was dat niet. Er 

waren hier dus twee toporganen bezig, met apparent authority om onderhandelingen te voeren. Die twee, 

kennelijk onafhankelijk van elkaar opererende organen gaven uitdrukking aan de tweespalt die bestond 

binnen de hoogste ambtelijke regionen van het bestuur van bezet Nederland, en dan speciaal met 

betrekking tot de neutraliteitspositie van de Nederlandse Archipel. Meer viel er niet over te zeggen. 

Bedenkelijk was het wel. Was Nederland eigenlijk als deelnemend geallieerde wel te vertrouwen? DE USA-

ambassadeur verhinderde dat de twee een doorreisvisum kregen naar de Philippijnen dat onder 



 229 Neutraal Nederland-2.docx 

protectoraat stond van Washington. Daar stokten de twee. Ze maakten stampei. Batavia moest zorgen voor 

een doorreisvisum. Dat weigerde Tjarda categorisch. Hij kon ze niet gebruiken. Hij zond de directeur van zijn 

kabinet naar Manilla om de heren te vermanen. Maar weer greep Washington in: het sluisde de heren naar 

Sjanghai.  

Tokio regelde in januari 1941 dat Idenburg daar met de heren kon spreken. Het hechtte dus aan de missie 

grote waarde. Er zat dus duidelijk rek in het Nederlandse standpunt jegens Tokio. Wellicht hoefde het 

uiteindelijk niet tot een oorlog te komen. Het bevestigde bij de Britten en de Amerikanen de gedachte dat de 

Hollanders niet te vertrouwen waren. 

4.14.5 De zuidoostelijke expansie van Tokio 

Al in 1939 had Japan besloten zijn expansie in zuidoostelijke richting te concentreren, in de richting van de 

Archipel. Jegens Rusland zou het angstvallig neutraal blijven. Het had zich in dat jaar wel degelijk op Russisch 

grondgebied begeven. Maar het was verpletterend verslagen door het Siberië-leger, dat wat betreft 

artillerie-ondersteuning en tankinzet veel beter toegerust was in vergelijking met de Japanners. De 

Japanners gebruikte verouderde tanks met onvoldoende vuurkracht en granaten. De Russische 

aanvoerlijnen waren veel korter. Goed, de Russische infanteriemassa zat zeshonderd kilometer verwijderd 

van de eerste doorgaande spoorlijn waarlangs bevoorraad moest worden, maar de Japanners hadden nóg 

langere aanvoerlijnen. Zij konden een massale aanval nooit in één keer voltooien. Ze moesten steeds de 

opmars onderbreken, pauzeren totdat de tros de achterste linies hadden bereikt, en dan weer optrekken. De 

Russen hadden zich dan inmiddels weer gehergroepeerd. De Russen konden ook aanmerkelijk meer mannen 

in het veld brengen. Tokio moest het Japanse Kwantoengleger terugtrekken. Uiteraard hadden de Japanners 

deze nederlaag nooit extern ruchtbaar gemaakt. Ze hadden de Russen deze keer zwaar onderschat. 

Begrijpelijk, wanneer men denkt aan het verloop van de Russisch-Japanse oorlog in 1905-1905.  

Er was zelfs een wapenstilstandsovereenkomst gesloten zodat de Japanse legers zich ordelijk hadden kunnen 

terugtrekken. Het had zich daarna geconcentreerd op de Chinese burgeroorlog die maar voort bleef gaan. 

De Chinese nationalisten versus de massa’s van de communisten waren nog steeds in een onbeperkt 

mensenlevens verslindende krijg verwikkeld. De Chinezen hadden de Japanners voorlopig kunnen vertragen 

en binden. Wilde Tokio hier beslissende slagen aannemen, dan moest het nog veel meer mensen en 

materiaal gaan investeren. Het zou lang duren, de Chinese reserves leken onuitputtelijk. Tokio had zichzelf 

op een drukkend tijdschema vastgelegd: het zou één jaar lang een totale oorlog kunnen voeren op meerdere 

fronten, maar dan zou het aan het eind daarvan de volledige beschikking moeten hebben over de 

olievoorraden op Borneo. Alleen dán zou de strijd kunnen worden beëindigd met gunstige 

wapenstilstanden. Dat die tijdelijk zouden zijn, was onderdeel van de strategische planning.  

Die totale oorlog zou niet tegelijkertijd kunnen worden gevoerd én te land én ter zee. Daartoe was Japan 

eenvoudig niet in staat, alleen al mensen-getalsmatig niet. Zoveel militairen zou het nooit op de been 

kunnen brengen en houden. Dus zou gekozen worden voor óf een maritieme of een land-operatie. Het werd 

het eerste, want Borneo moest nu eenmaal over zee bereikt worden. Bovendien was Tokio nu eenmaal nooit 

zeker van de Russische opstelling in Siberië. Niet meer nadat in augustus 1939 het ongelofelijke en wat Tokio 

betreft ongeloofwaardige non-agressiepact was gesloten tussen Hitler en Stalin persoonlijk. Dat verdrag – 

Tokio was doeltreffend onkundig gehouden van de inleidende onderhandelingen ertoe – was geheel in strijd 

met alles wat Hitler-Duitsland tevoren Tokio had trachten wijs te maken. Van Rusland verwachtte Tokio niet 

anders, maar met Berlijn was het wat anders. Wat Duitsland hier gedaan had, was strijdig met het Anti-

Kominternverdrag dat Italië, Duitsland en Japan hadden gesloten en dat zelfs een geheime militaire 

alliantieclausule kende, mocht één van de verdragspartijen door de Sovjet-Unie ongeprovoceerd worden 

aangevallen. Hirohito greep zelf in en besloot dat de marine nu prioriteit moest hebben. Een samengaan met 

Duitsland was niet langer meer raadzaam. Maar met de Sovjets was het óók kwaad kersen eten gebleken. 
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Daar was veel meer weerstand van te duchten dan verwacht, na alle legerzuiveringen van Stalin en de 

geweldige bureaucratische verlamming waarom de Sovjets bekend stonden. De Russische troepen hadden 

verbluffend goed gevochten langs de noordelijke grens met China, in Mongolië en Siberië. Tokio had er 

genoeg van. Er zat nu niets anders meer op. Er moesten korte termijn-successen worden geboekt. Alles 

moest nu gereedgemaakt worden voor een invasie in de Archipel. Voorlopig was daar geen militaire 

weerstand van betekenis te verwachten: dat KNIL was een lachertje en de Nederlandse marine óók.  

4.14.6 Het Indonesisch nationalisme 

Bovendien leek het er op dat Tokio van het Indonesisch nationalisme duchtig zou kunnen profiteren. Het was 

dus zaak dat sterk te begunstigen. Dat kon door radio-uitzendingen vanuit Tokio en verder door veel reclame 

voor het vestigen van de Aziatische Welvaartssfeer onder hoede van Nippon. De Indonesiër moest er van 

overtuigd worden, dat Nippon hunkerde hem zijn onafhankelijkheid te geven en de westerlingen uit de 

Archipel te jagen. Verder moest de activiteit van verschillende Japanse steunpunten die al in de Archipel 

gevestigd waren opgevoerd worden: de Indonesische  bevolking moest het idee krijgen dat overal “vijfde 

colonnisten” doende waren het roemrijke leger van Nippon de invasie op alle mogelijke wijzen te 

vergemakkelijken.  Batavia kreeg voldoende aanwijzingen dat Tokio overal aan het stoken was in de 

Indonesische samenleving. Het reageerde er bureaucratisch op. 

Niet lang tevoren was aan de Dienst Oost-Aziatische Zaken te Batavia een speciale subdirectie toegevoegd: 

De Japansche Afdeling. Dat was een uitbreiding van het eerdere Kantoor voor Japansche Zaken, dat al in 

1922 was opgericht. De Indische regering had toen al  vast moeten stellen dat Tokio merkwaardig veel 

belangstelling was gaan koesteren voor het Indonesisch nationalisme. Kennelijk vond het dat die politieke 

streving voor Tokio veel voordelen medebracht. Het kostte Batavia weinig moeite om erachter te komen 

waaróm Tokio zoveel waarde hechte aan dat nationalisme en op welke wijze het trachtte dat in een 

bepaalde richting te sturen: die van verblinde haat jegens het blanke ras en gericht op het zoveel mogelijk 

tegenwerken van de koloniale bemoeienissen met de inheemse bevolking. Oók in die gevallen waarin die 

neerkwamen op het nakomen van positieve zorgplichten jegens deze bevolking, zoals maatschappelijk 

openbaar hulpbetoon, opleidingsprogramma’s, intensivering van het lager onderwijs en de zorg voor de 

volksgezondheid. De Japansche Afdeling moest zich ná 1938 gaan toeleggen op contraspionage betreffende 

die politieke groepen die zich bijzonder verstonden met Japanse factorijen, consulaire diensten, 

voorlichtingscentra en subsidie-instellingen. 

 De Japanse consulaten hadden steeds vaker spionage-experts in dienst, die ook toelagen en stoffelijke 

beloningen beschikbaar hadden voor dergelijke nationalisten, die daar ook wapeninstructies, radio-

zendinrichtingen en wapens konden krijgen. Alsmede concrete spionage-opdrachten, uiteraard uit te voeren 

buiten het zicht en medeweten van Batavia. Het Kantoor voor Japansche Zaken kreeg echter nooit inzage in 

de militaire operaties die KNIL en Indische Militaire Marine dachten uit te voeren, mocht oorlog uitbreken. 

Het koloniaal gezag was niet erg overtuigd van de loyaliteit van de beambten die op free lance-basis diensten 

verrichten voor dat Kantoor. Kennelijk was er sprake van dat ook binnen dat Kantoor infiltranten te behoeve 

van Nippon doende waren. Aangezien veel blanke topambtenaren noch Maleis, noch Javaans verstonden en 

begrepen en er maar een enkeling was die het Japans voldoende machtig was om een niet al te ingewikkelde 

conversatie precies te volgen en later weer te geven, tastte dat Kantoor vaak in den blinde rond, meestal 

terugvallend op redeneringen, gebaseerd op vermoedens en getrapte veronderstellingen. Na 1939 ging dat 

Kantoor alle overheidsdiensten op de hele Archipel af om de ambtenaren te verzamelen die de naam 

hadden goed Japans te kennen. Maar omdat die renommee vaak vooral afkomstig was van diegene die ze 

droeg en uit deed dragen, kon vaak betwijfeld worden of die taalvaardigheid wel aan de maat was. De 

koloniale topambtenaren konden daar maar niet echter komen. Ook al, omdat ze ook niet in het Maleis 

doorkneed waren. En via dat Maleis liepen vaak de vertalingen. De ambtenaar wist ook nooit helemaal zeker 



 231 Neutraal Nederland-2.docx 

aan wiens kant de tolk Japans-Maleis nu precies stond.  Ook dat kwam de zelfverzekerheid bij de 

Nederlandse besluitvorming niet ten goede. 

4.14.7 De weerwraak van de Nederlanders bij het hernemen van hun koloniale posities 

De Nederlanders zouden aan de daardoor gewekte emoties ruim gaan toegeven ná de 

onafhankelijkheidsverklaring van augustus 1945. Dat léék toen een afrekening wegens de 

onafhankelijkheidsverklaring door Soekarno in die maand. Maar dat stamde al vanaf deze periode in 1939, 

waarin die Japansche Afdeling tezamen met de Politieke Opsporingsdienst een uitgebreid en bezwarend 

personenarchief had aangelegd ten laste van deze nationalisten. Dat zou aan de politieke strijd tussen 

Djakarta en Den Haag een uiterst navrante, vooral wraakzuchtige, bijkleuring geven, die van beide kanten 

zou leiden tot geweldsexcessen. Tokio deed er alles aan om de spionages zó op te zetten, dat de blanken 

vrijwel nooit konden achterhalen, waarop ze nu eigenlijk gericht waren en wat de betekenis van de 

bijeengebrachte inlichtingen zou kunnen zijn. En wel zo, dat de inheemsen die ingeschakeld waren zelf óók 

geen duidelijk beeld hadden wat de strekking was van hun activiteiten, behalve dat Batavia er onkundig van 

moest blijven. De spreiding van de inheemse betrokkenen was daarom groot. Ze wisten van elkaar niet dat 

ze met een soort spionage bezig waren. Wél, dat ze aardig bijverdienen konden door iets te doen in 

opdracht van een kennelijk Aziatische onderneming, waarmee de blanke koloniaal niet erg blij zou zijn.  

Maar dat was die blanke heel vaak niet, een normaal mens kon hem niet volgen. Als de inheemse al wist, dat 

hij met een Japanse firma te doen had, dan zorgden de Japanners er wel voor dat uiterste vriendelijkheid 

betracht werd, bescheidenheid en belangstelling voor de noden van de inlandse bevolking, die de firma 

dolgraag zou lenigen. De aard van de gevraagde of opgedragen werkzaamheden vertoonde nooit een 

duidelijk patroon. Een doelgerichte en adequate preventieve opsporing door de Nederlanders was zo goed 

als bijna onmogelijk. De inlichtingen, de mensen en de middelen waren nooit tijdig op locatie voorhanden. 

Aangezien de blanke overheersers overduidelijk nergens in de eilandengroepen effectief gezag hadden 

gevestigd kon dat nooit moeilijk zijn. Zo werd door een inheemse redactie een nationalistisch tijdschrift 

uitgegeven te Semarang, gericht op de bevordering van de zelfbestemmingsgedachte in de binnenlanden 

van Sumatra. De krant heette Sinar Selatan.  Het was gericht op allerlei misstanden in het Binnenlands 

Bestuur van Batavia. Maar tevens werden inlandse vissers geworven om diensten te verrichten voor 

buitenlandse visconserven-concerns. Het ging om het peilen en loden van bepaalde kusten, het uitzetten van 

netten en het doen van vangsten en waarnemingen, om te kijken of de visstand ter plekke zo was dat een 

kleine vis-inmakerij daar als conserven-industrietje zou kunnen gedijen.  

Achteraf bleek natuurlijk weer dat de Japanse marine daar achter zat, maar duidelijk was dat niet aanstonds. 

Dat werd maanden later duidelijk, toen een Japanse luitenant-ter-zee opdook, natuurlijk  niet 

geüniformeerd. Of inlanders werden op Java geworven om op te treden als vertegenwoordigers van 

spotgoedkope in massa-industrie vervaardigde huishoudelijke utensiliën: pannen, onderzetters, spanen, 

messensetten, servies. Wilden de betrokkenen dan, ten behoeve van de afzet, óók vragenlijsten invullen, 

eventueel door aankruisingen bij bepaalde afbeeldingen van dat soort gerief? En navragen hoeveel afzet 

daarvoor zou kunnen bestaan? Waren er ook instellingen of bevolkingscentra in de omgeving, die 

belangstelling konden hebben voor dit soort producten en wat was hun bezigheid, betalingscapaciteit en 

herkomst? De Japanners waren dan bezig om precies de dislocaties te achterhalen van KNIL-kazernes, 

manisee-brigadeposten en mariniersetablissementen. Hadden die telefoonverbindingen, stond er dan 

onschuldig bij, wat waren de abonneenummers en hoeveel gezinnen woonden er? Hoever was het fietsen 

vanaf de dichtstbijzijnde haven? Wie kon er allemaal telefoneren? Kon je bellen buiten een centrale om? 

Waren er ook garages en fietsherstellingsplaatsen in de omgeving? Was er soms ook ergens een 

landingsstrip? Zo kwam het Japanse invasieleger aan verbluffend accurate informatie. De Nederlanders 

speurden verraad. Maar daar was lang niet steeds sprake van.  
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Tokio stak veel geld in dit soort zaken. Op zuidoostelijk Java kon men massaal landen met amfibische 

landingsvaartuigen vol tankmaterieel en fietsbrigades. Daar waren laag liggende kusten, daar lag het 

binnenland open, daar waren weinig communicatielijnen: voordat Batavia wist, wat er gebeurd was had men 

dáár, ergens (maar nooit op een concreet bekende) plaats een solide bruggenhoofd. In dit soort gevallen 

was van belang of de inlandse veldpolitie een telefoon in de buurt had, hoever dat het daarheen fietsen was 

en hoe vervolgens een KNIL-post gealarmeerd kon worden, verderop. Na februari 1942 was de dreiging van 

een invasie op Java imminent. Er was weliswaar een soort gecombineerde geallieerde vloot samengesteld, 

maar die had zelf geen vliegtuigen tot haar beschikking. Er was geen vliegkampschip, zelfs niet in de meest 

primitieve vorm, aan die vloot toegevoegd. Bovendien ging het om oud materieel met gebrekkige 

vuurleiding. De vaartuigen hadden nog niet in groter verband kunnen oefenen, er zat ook weinig coherentie 

in het materiaal. Munitie was onderling niet inwisselbaar, sluitstukken en kardoezen evenmin. Ook de door 

Soerabaja verstrekte brandstoffen waren (vooral door verschillen in octaangehalte) niet in elk vaartuig 

bruikbaar. Er was geen gemeenschappelijk seinsysteem en er was geen luchtsteun vanaf het vasteland. 

Batavia kon slechts afwachten. En werd steeds nerveuzer. 

4.15 De oorlogsverklaring door de Landvoogd 

4.15.1 De USA willen afstopping van Nippon 

De USA wensten een eind te maken aan de voortdurend agressievere militaire expansie van Japan in het 

Verre Oosten. Niet alleen de expansie in de richting van de Indische Oceaan, zuidoostelijk, maar ook in de 

richting van de Stille Zuidzee. Zij besloten op 10 juli 1941 tot een gefaseerde politiek van een 

handelseconomisch totaal embargo ten laste van Nippon. Zij deden dit omdat zij van voorgezette expansie 

een verstoring van het interstatelijk machtsevenwicht vreesden, zó, dat hun invloedssferen uiteindelijk ook 

door Japan genaast zouden worden. Daarbij dachten zij vooral aan de Philippijnen en de Hawaï-eilanden. 

Daar, op die eilanden, hadden de USA een groot deel van hun Stille Oceaanvloot liggen. Zou Tokio deze 

eilanden hebben genomen, dan zou Nippon uiteindelijk ook een aanvalsoorlog ontketenen op het USA-

grondgebied in Amerika zélf. Washington meende te weten dat Tokio dat uiteindelijk ook beoogde. Op 26 

juli 1941 berichtte Washington Londen dat ze dit embargo aan Tokio zou aanzeggen. Washington eiste 

terugtrekking van Nippon uit China en Indo-China.  

Het eiste verder ontwapening door Japan op nader te stellen voorwaarden. Wat de Archipel betreft: de USA 

waren niet van plan de Nederlanders te helpen bij het beschermen van hun koloniaal gebied. Zij waren nog 

altijd anti-imperialistisch. Zij meenden nog altijd dat Wilsons Veertien Punten geldige uitgangspunten waren 

van een volkerenrechtelijke rechtsorde. Zij meenden dat de Nederlanders zich daaraan niet hielden. Net zo 

min als Nippon. Zou Tokio besluiten tot een langverwachte invasie van de Archipel, dan was Washington 

bereid tijdelijk Batavia te hulp te snellen, maar alleen onder voorwaarde dat Nederland op korte termijn 

besluiten zou tot liquidatie van zijn koloniale bezittingen in het Verre Oosten. Dat moest in overleg met de 

grote mogendheden gebeuren die veiligheidsgaranties konden geven via hun oorlogsvloten in de zeestraten 

van de Archipel. Daaronder begreep Washington niet Japan, reeds omdat dit land, eenmaal aanwezig in die 

straten, zich daar waarschijnlijk niet meer uit zou terugtrekken. Londen stelde Batavia van deze zienswijze 

op de hoogte. 

4.15.2 Londen vreest de deloyaliteit van het Nederlandse oorlogskabinet 

 Londen twijfelde op dat moment in hoge mate aan de loyaliteit van de Nederlandse regering te Londen. 

Whitehall vreesde dat deze regering zou trachten, hoe dan ook, zich uit het alliantieverband met Groot-

Brittannië dat op 10 mei 1940 automatisch was ontstaan, omdat Duitsland agressor was in Europa, terug te 

trekken. Het oorlogskabinet zou een compromisvrede met Duitsland zou sluiten. Net als de officiële Franse 

regering. De beide Angelsaksische grote mogendheden laakten dit zeer in die regering. De lobby in Londen 
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om met Hitler-Duitsland een voordelige vrede te sluiten ongeacht de Britse opstelling was tot aan 1942 

aanmerkelijk. Albert Plesman trad op als bemiddelaar voor het Nederlandse oorlogskabinet. Hij had als 

tycoon van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij Nederland sedert 1936 intieme relaties ontwikkeld met 

de Luftwaffe-minister Göring. En Göring was sedert 1938 hartgrondig voorstander geweest van een 

Verständigungsfriede met de neutrale OSLO-staten. Dat blééf Göring ook consequent. Er was Göring veel 

aan gelegen het westelijk front te verkorten en de staten daarachter te her-neutraliseren. Alleen een breuk 

met zijn Führer had hij er niet voor over. Dat dorst Göring uiteindelijk toch echt niet aan. Hij bediende zich 

van twee officieuze gezanten: Albert en de Zweedse Electrolux-stofzuigerfabrikant Johan Birger Dahlerus die 

steeds weer duidelijk trachtten te maken aan de Nederlandse ministers dat Hitler een veroveringsoorlog 

wilde oostwaarts, ten nadele van Sovjet-Rusland. En geen annexatoire ambities wilde verwezenlijken ten 

nadele van de westelijke geallieerden. Plesman handelde in overeenstemming met Van Kleffens en diens 

secretaris-generaal Snouck Hurgronje te Nederland. Snouck blééf zich met deze soort zaken bemoeien. Het 

eigenaardige feit deed zich blijken dat Nederland eigenlijk twee departementen van Buitenlandse Zaken had. 

Een in Londen. En een in Den Haag. Van Kleffens speelde beide, als het hem zo uitkwam, kundig tegen elkaar 

uit. 

Wanneer De Geer c.s. spijkerharde garanties wilden geven dat Holland niet gebruikt zou mogen worden 

door de Britse luchtmacht en dat verder nazi-Duitsland ruim gebruik zou mogen maken van de Belgische 

Congo – ter winning van verarmd hoogwaardig uranium in Katanga – en van alle delfstoffen uit de Archipel, 

waaronder natuurlijk de hoogwaardige aardolie uit de Djambivelden en die uit de lagen in  zuidoostelijk 

Borneo, was er met Berlijn te praten. Dan zou de Duitse vloot zelfs bereid zijn vanuit Soerabaja en 

samenwerking met de Indische Militaire Marine de gehele Archipel te verdedigen tegen Japanse maritieme 

agressie. Het Nederlands bedrijfsleven kon zich dan van zijn diepte-investeringen op de Billitongroep, Java, 

Sumatra en Borneo – men denke aan de modernere raffinaderijen te Balikpapan – verzekerd weten. Het was 

koren op de molen van de groep ondernemers die zich te Londen hadden verzameld rondom de vestigingen 

van de koninklijke Shell-holding, Unilever, Philips en Deli-maatschappij met Paul Rijkens, de president-

directeur van Unilever als lichtend middelpunt en Welter, de minister van Koloniën als dienstbaar uitvoerend 

orgaan. Nederland zou op deze grondslag grote autonomie kunnen blijven behouden binnen het federatieve 

staatsverband Miteuropa. Een merendeel van de Nederlandse ministers klonk het als muziek in de oren, ook 

na het armzalig decès van De Geer. Whitehall en het Witte Huis wisten het goed genoeg. 

    Daarom trok Washington zich niet veel aan van de bezwaren die Batavia ontwikkelde tegen de 

Amerikaanse embargopolitiek: die kwamen hierop neer dat deze politiek de Japanse agressie jegens de 

Archipel aanmerkelijk aanwakkerde. Omdat Washington de Nederlanders niet vertrouwde consulteerde het 

hen niet tijdig en regelmatig bij het treffen van deze sancties. Het lichtte hen evenmin in over de uitvoering 

van deze maatregelen en over het voorgenomen tempo. Het achtte het Nederlandse oorlogskabinet lek als 

een mandje, nauwelijks vatbaar voor geopolitieke overwegingen op middellange termijn en uiteindelijk nog 

altijd méér geïnteresseerd in de herstelling op korte termijn van de economische volledige integratie met 

Duitsland dan in solidariteit met het Angelsaksisch rechtsmassief. Dat was ook een volkomen juiste taxatie. 

Washington stelde daarom Batavia alleen maar voor voldongen feiten. Het overlegde nooit.+ 

Daarover kloeg Batavia. De verhouding was in december gespannen. De USA wisten dat Tokio een overval 

uit de lucht beraamde op de Stille Oceaanvloot te Hawaï. De zuidwaartse vlootbewegingen daartoe waren 

reeds doorgegeven. Aan Washington. Op 6 december lag de vlootbasis in het bereik van de Japanse 

vliegtuigen. Op 7 december vielen deze de basis aan. Zij brachten achttien oorlogsschepen tot zinken. Vrijwel 

de gehele slagvloot was tijdelijk buiten werking gesteld. In de nacht van 8 december 1941 werd aan Tokio 

door de Nederlandse gezant de Nederlandse oorlogsverklaring overhandigd. In de ochtend van 8 december 

stelde de gouverneur-generaal te Batavia de bevolking op de hoogte van deze oorlogsverklaring. Op dat 

moment was hij niet gemachtigd tot deze verklaring door de regering te Londen. Vaststaat dat de 
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verantwoordelijke minister Welter een dergelijke verklaring niet wenste. Op dat moment waren de 

verbindingen tussen Londen en Batavia verbroken. Het Nederlands kabinet werd dus, op deze wijze door zijn 

eigen koloniale landvoogd te Batavia,  voor een voldongen feit gesteld door deze verklaring. Het was in 

oorlog met Nippon. Het was dus onvoorwaardelijk lid van de intergeallieerde westelijke defensieassociatie. 

Het kabinet kon de oorlogsverklaring niet verdoezelen of negeren. De gouverneur-generaal had gesproken 

via de Nederlandsch-Indische Radio-Omroep (de NIROM), maar van zijn verklaring werd gewag gemaakt in 

de hele geallieerde pers. Tjarda had ook Engelse vertalingen laten uitreiken aan de in Batavia 

geaccrediteerde consuls en gezanten. Gerbrandy kon niet meer terug, al had hij gewild. Wilhelmina was het 

met de verklaring eens. Van neutraliteit in het Verre Oosten kon voor Nederland als koloniale mogendheid 

geen sprake meer zijn. Wilhelmina deelde de vreugde van Churchill: de USA waren nu bondgenoot van de 

geallieerden, dus ook van Nederland. Welter betreurde het. Maar terugdraaien kon hij dat alles nu niet 

meer, al bleef hij het Tjarda euvel duiden dat hij onbevoegd had gehandeld.  

Aangezien, zoals hieronder uiteengezet wordt. Tjarda na 8 maart 1942 in Japanse krijgsgevangenschap 

verdween kon Welter hem ambtelijk niet veel meer maken. De kwestie is na 1945 natuurlijk wel besproken 

in Den Haag nadat Tjarda met Ter Poorten was geland op vliegbasis Welschap terstond na de Japanse 

capitulatie op 15 augustus 1945. Prinses Juliana wachtte hem daar op. Tjarda is daarna naar Wilhelmina 

gebracht die in Scheveningen een villa had betrokken aan de Parklaan. Wilhelmina keurde alle handelwijzen 

van Tjarda alsnog goed. De premier van het noodkabinet Schermerhorn had dus het nakijken. De kwestie is 

nog behandeld door de Parlementaire Enquêtecommissie die de handelingen van de Nederlandse regering 

behandelde voor het beleid tijdens de gehele oorlogsperiode. Zij vond alleen maar woorden van lof. 

4.15.3 De oorlogsverklaring trekt Nederland onherroepelijk in het geallieerde kamp 

Door deze verklaring werd de Archipel opgenomen in een defensief alliantieverbond met de USA. Groot-

Brittannië had in het Verre Oosten nog geen officiële positie bepaald. Dat had nog geen verklaring 

uitgebracht. Niettemin was Nederland met die staat al in een alliantieverband opgenomen sedert 10 mei 

1940. Het mocht nu in beginsel aannemen dat de USA en Groot-Brittannië bijstand zouden verlenen bij de 

verdediging van de Archipel tegen Japan. Tokio bracht echter géén oorlogsverklaring tegen Nederland uit en 

deelde mede ook geen staat van oorlog te aanvaarden tussen Japan en de Archipel. Het deelde mede nog 

altijd te rekenen op economische overeenstemming met Batavia. Niettemin zond het een deel van zijn 

oorlogsvloot naar de Javazee. Daardoor raakte de Nederlandse vloot in Indië uiteindelijk in gewapend 

conflict met Japan. In een defensie-oorlog, mede ten behoeve van Washington, zodat dat de Archipel te hulp 

zou moeten komen. Dat was ook de toeleg van Tjarda. Hij vreesde anders wellicht terecht te komen aan 

Japanse zijde wanneer Londen toch nog een soort wapenstilstand zou forceren.  

Vanaf 9 december waren Nederlandse onderzeeboten al actief ingezet tegen Japan. Maar hun acties zou het 

Nederlands kabinet wellicht hebben willen afdoen als politionele maatregelen in de kuststroken van de 

Archipel. Dat was inderdaad de gedachte die Welter er wel op na hield. Hij wilde eigenlijk de opstelling van 

Frankrijk in juni 1940 imiteren: een stuk van de Nederlandse Archipel wél bezet door Japan, géén vrede, 

maar toch wapenstilstand voor het overige. Dat was precies ook het streven van de meerderheid van de 

andere ministers. 

 Door de besliste compromisloze  opstelling van Tjarda kwam de Archipel als territoriale oorlogsbuit volledig 

in de beschikkingsmacht van Tokio, wat zulks eigenlijk niet wenste. Het had alleen aan Sumatra en Borneo 

echt wat. Vanwege de olievelden. De rest van de Archipel beheersen zou veel te veel troepen binden: dat 

zou leiden tot de gevreesde imperial overstretch die het in China al ervoer. Het bezette de Archipel niet uit 

strategische redenen, noch uit prestige-motieven. Het wenste het bezit van de delfstoffen en olievelden, 

niet meer en niet minder. De inheemse bevolking vond het rassenkundig minderwaardig. Zelfs als slaven 

eigenlijk niet goed bruikbaar, zelfs niet eens gewillig. Een achterlijk volk, nutteloze opeters. Dat zouden de 
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Indonesiërs na enkele maanden tot hun deernis en schrik aan den lijve ondervinden. De Japanners zouden 

het zó bont maken dat de koloniale overheersers van destijds er nog gunstig bij zouden afsteken. Zo kan het 

in korte tijden verkeren. 

4.16 De regeringscapitulatie in de Javaasche Laagvlakte 

Het KNIL was, het is hierboven meermalen aangegeven, een politioneel handhavingsapparaat. Het bedroeg 

in de periode 1940-1942 iets meer dan honderdduizend maatschappen, alle beroepsmilitairen. Het was 

nimmer bedoeld als een mobiel veldleger dat massaal zelfstandig in het buitenland zou moeten kunnen 

opereren. Tussen 1922 en 1936 was er sterk op bezuinigd. Het was belast met de handhaving van de interne 

rust, orde en veiligheid, vooral ter beteugeling van inlandse opstanden en revolutiepogingen. Het was 

geconcentreerd op Java en met sterke afdelingen op het immer onrustige Sumatra. Het kon incidenteel 

expedities buiten de Archipel aan, maar dan alleen in samenwerking met de Indische Militaire Marine en de 

gouvernementsflotilles die samengesteld waren uit lichte, bewapende kustvaartuigen met geringe diepgang, 

met het oog op de vaak vrij ondiepe zeestraten tussen de eilandengroepen in. Het werd dan door de 

gouvernementsvloot of die marine gebracht naar het operatiegebied, trad daar handhavend op en werd 

weer teruggevoerd over zee naar de oorspronkelijke punten van uitgang. Van het KNIL werd in ieder geval 

niet verwacht dat het ter rechtshandhaving zou optreden in verband van de Volkenbond, waarbij aan de 

Indische regering door deze Bond gevraagd zou worden detachementen uit te zenden ter ondersteuning van 

militaire operaties door de Bond ter repressie of preventie van agressieve acties van een andere staat. Dat 

kon het KNIL ook niet. Daarvoor had het niet de bijbehorende logistieke trein kunnen ontwikkelen.  

Het had geen mobiele veldhospitalen, geen veldkeukens, geen centrale fourage-inrichtingen die 

verplaatsbaar waren en het was, in het algemeen, aangewezen op de klassieke telefoonnetwerken van de 

plaatsen, regio’s of gewesten waar het tijdelijk zou moeten opereren. Het kon optreden ter 

neutraliteitshandhaving in de vorm van kust- en grensbewakingsbatallions --- daaraan had het na 7 

december eigenlijk op Java, Sumatra en Borneo de handen vol. Het had een eigen luchtwapen in de vorm 

van een militaire luchtvaartafdeling die moderne bommenwerpers met een grote actieradius in de lucht kon 

brengen, een aantal jagers en verouderde verkenningstoestellen, die, in vergelijking met de Japanse 

toestellen, opvallend traag en moeizaam wendbaar bleken. De luchtvaartafdeling had de beschikking over 

betrekkelijk moderne luchtafweermiddelen, zelfs met een hoog plafond. Maar veel luchtdoelartillerie had 

het niet. 

4.16.1 Geen voldoende vooroefeningen, geen moderne bewapening 

De infanterie-bataillions, die zelden in verenigd verband hadden geoefend, hadden mitrailleursecties en 

stormkorpsen met lichte mitrailleurs. Maar de mitrailleurs, hoezeer ook mobiel, waren toch moeilijker 

transportabel buiten de weg, liepen snel vast en de meeste hadden last van het euvel dat vooral de 

Schwarzlose-mitrailleurs teisterden: deze hadden een koeltrommel, die bij zwaar voortgezet vuren snel 

warmliep. Dan haperde het zware wapen geheel. Het duurde lang voordat het wapen weer op gang gebracht 

kon worden. De infanteristen hadden vaak nog steeds, net als het Nederlandse veldleger, het onhandig 

lange Mannlicher geweer dat, met bajonet, meer dan twee meter lang was. Het vuurde vijf schoten 

maximaal per minuut af, kon effectief zijn, maar dan moest de lange loop wel gesteund worden door een 

richtvork. Aan de infanteriebatallions konden artillerie-batterijen worden toegevoegd ter ondersteuning, de 

befaamde 7.cm Veld, daterend van een legerreorganisatie in 1922, toen deze batterijen losgemaakt werden 

uit de samenstelling van het Nederlandse veldleger en opgezonden werden naar Indië. Deze 

standaardwapens waren bij voldoende en intensieve oefening nog best bruikbaar, maar aan die oefening 

schortte het. Die werden bijna nooit gehouden, zeker niet met scherp en zeker niet in groot verband. 

Verouderde pantserwagens had men wel, maar geen tanks. 
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Nadat Nederland was bezet, was uiteraard de verbinding met de Nederlandse weermacht verbroken. Deze 

standaardwapens hadden onderdelen, munitie en reparatiegereedschappen nodig die alleen door 

Nederland aangeleverd konden worden. Het KNIL kon nu vervangende leveranties vragen uit de USA. Maar 

met die onderdelen en gereedschappen was altijd net een kleinigheid mis. Verder kwamen de 

onderhoudstechnici ook niet meer mee – het Nederlandse Veldleger placht die uit te lenen op 

dagvergoedingsbasis – en Java had ze wel in opleiding, maar de meesten waren nog niet inzetbaar in januari 

1941. Te Bandung waren artillerie-inrichtingen van het Hembrug-type opgezet, daar gold hetzelfde voor. 

Wat betreft de demolitie-afdelingen die ingezet zouden moeten worden bij de vernietiging en 

onbruikbaarmaking van de grotere raffinaderijen – daar was theoretisch zeker rekening mee gehouden – 

gold dat deze zouden worden samengesteld uit de experts van de betrokken oliemaatschappijen die óf 

gemilitariseerd zouden worden óf burger-beambte bleven, maar dan als civiel deskundige de militaire 

demolitiegroepen zouden assisteren. Beide oplossingen, waar Batavia mee akkoord ging, waren in flagrante 

strijd met het reeds uitvoerig besproken Landoorlogreglement-1907. De codificerende opsomming van de 

wetten en gebruiken van de landoorlog, vervat in de verdragen voortvloeiend uit de Tweede Haagsche 

Vredesconferentie, gehouden in de Ridderzaal in dat jaar. Het probleem dat uit die strijd voortvloeide was, 

dat het de Japanners een argument in handen zou spelen om zich óók niet aan dat landoorlogreglement te 

houden.  

4.16.2 De inschakeling van semi-gemilitariseerde burgers op grote schaal 

Dat gold helemaal voor de onzalige gedachte om nu op grote schaal burgers in te schakelen bij de secundaire 

ondersteuning van het KNIL. De landoorlog werd, volgens de verdragen van 1907, beheerst door het 

principe, dat burgers nooit op enigerlei wijze, zeker niet in officieel georganiseerd verband, zouden worden 

betrokken bij de officiële oorlogsvoering. Niet door de staat, niet door particulieren en niet door semi-

publieke instellingen. De reden was gelegen in de opstand van de Parijse commune van 1870, toen het Parijs 

gemeentebestuur op grote schaal de burgerij had opgeroepen actief deel te nemen aan het verzet tegen de 

oprukkende Duitsers. Deze burgers waren transportdiensten gaan vervullen, waren ingeschakeld als 

ordonnans, hadden munitietreinen aangevoerd, hadden telegraafdiensten opgezet ter verspreiding van 

legercommunicaties, loopgraven aangelegd en granaten vervaardigd, aangevoerd en geworpen. De Duitsers 

waren toen op grote schaal geconfronteerd met het verschijnsel franc-tireurs. Burgers, optredend in 

ongeregelde verbanden, die uit hinderlagen de Duitse troepen verspiedden, overvielen, verwondden en 

hinderden bij hun gevechtsactiviteiten.  

Die Duitse troepen hadden zich uitgeleefd in massale fusillades en moordpartijen. Rondom Parijs had een 

totale anarchie geheerst. De Tweede Haagsche Conferentie had ruim aandacht besteed aan een absoluut 

verbod burgers te betrekken, hoe dan ook, bij gevechtshandelingen. In de augustusmaanden van 1914 

hadden de Duitse troepen zich in massale terreurhandelingen vergrepen aan de Belgische burgerbevolking 

vooral bij hun geconcentreerde opmars op de linker Maasoever tussen Haelen en Brussel. De Franse franc-

tireurs van 1870 indachtig, zagen de gespannen en vaak dronken Saksische infanteristen overal 

burgerschutters, burgerverspieders, schietende boerinnen en bommen gooiende verkennertjes. Dat had 

weer geresulteerd in brandstichtingen waarbij hele stadskernen in as waren gelegd, collectieve gijzelingen 

en uiteraard de bijpassende fusillades. België had daar een apart punt van mogen maken bij de inleidende 

besprekingen voor de vredesonderhandelingen te Parijs in februari en maart 1919, toen de grote lijnen voor 

de schadevergoedingsclaims ten laste van Duitsland nog getrokken moesten worden. De inschakeling van 

burgers bij militaire activiteiten in toestand van gewapend conflict gold als zelfstandig oorlogsmisdrijf. Dat is 

het nóg. Het is een van de weinige dingen waarin het internationale humanitaire oorlogsstrafrecht duidelijk 

was en is. 
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4.16.3 Luitenant-generaal Berenschot ziet defensieve mogelijkheden 

 Batavia stond nu toe dat op grote schaal door de burgerij stadswachten en burgerschutters werden 

geformeerd, landwachten en transportverzorgers, die vaak ook nog hun eigen voertuigen, in kaki-kleuren 

geverfd, inbrachten. Het toppunt vormde de inschakeling van een vrouwelijk chauffeurskorps. De regering 

verzocht daarbij ook nog inlanders op te komen bij de mobilisatie van het voltallige KNIL aangevuld door 

vrijwillige landweer en landstorm en minderjarige oorlogsvrijwilligers. Voor deze burgerlijke strijdkrachten 

werden aparte oefeningen opgezet en herkenningsarmbanden met rangonderscheidingstekenen uitgedeeld, 

zodat het allemaal ook nog eens een officieel tintje kreeg. De koloniale regering had beter moeten weten. 

Het tekent de paniek, die in regeringskringen al lang was uitgebroken. Bij de opperofficieren van het KNIL, 

dat geen geoefende generale staf had (wat zou dat orgaan in vredestijd ook moeten doen?) was het 

defaitisme al jarenlang, zeker sedert november 1938 (ten Japan zich echt tegen de Archipel begon te richten) 

ingesleten.  

Generaals betwijfelden openlijk of het KNIL enig verzet zou kunnen bieden van enige betekenis. De 

commandant van het KNIL was de Nederlandsch Indische luitenant-generaal Berenschot die groot gezag 

had,. Berenschot gold als een bekwaam militair strateeg en had als troepencommandant veel ervaring 

opgedaan. Hij was een man van strakke zelfbeheersing, hij was wars van de onderbroekenlol waarin de 

sociëteiten van Batavia excelleerden en hield zich stelselmatig ver van de roddelarijen, intriges en côteriën 

waarin koloniale gemeenschappen in zelfgekozen isolement zoveel tijd investeren en behagen weten te 

scheppen. Berenschot kwam om het leven bij een vliegtuigongeval bij Kernajoran op een van zijn talloze 

dienstreizen op 12 oktober 1941. Hij heeft dus het KNIL niet meegemaakt in oorlogstoestand. Zijn opvolger 

werd de generaal Ter Poorten. 

4.16.4 Luitenant-generaal Ter Poorten defaitistisch 

Deze was chef-staf bij Berenschot. Ter Poorten was volledig ingevoerd in de abominabele toestand van het 

KNIL. Hij kreeg de rapporten over de Japanse militaire ontwikkelingen, naar luchtwapen, vloot en landleger. 

Ter Poorten  heeft via het Kantoor voor Japansche Zaken van de Directie voor Oost Aziatische Zaken 

gedetailleerde inlichtingen gekregen dat te Tokio een meedogenloze militaire junta de lakens uitdeelt. Hem 

is bekend, dat de strijdkrachten van Nippon hyper-gemotiveerd zijn door de wetenschap dat zij een 

goddelijke roeping vervullen voor de Tenno, hun Keizer. Hij weet óók van de lamlendige opstelling van het 

Londens kabinet. Inzonderheid is hem niet ontgaan, dat Welter alle wegen maar openhoudt via 

gestructureerde besluiteloosheid. Verder is hem ook duidelijk geworden dat de landvoogd te Batavia leek is 

in militaire aangelegenheden, zich moeilijk laat raden maar ook zijn opperbevelhebberschap niet wil 

opgeven, reeds omdat de Indische Staatsregeling hem dat nu eenmaal bij wetsduiding doet toekomen.  

Hij wéét, dat hij nu KNIL-commandant wordt om aan de Japanse opperbevelhebber van het invasieleger op 

Java de capitulatie aan te bieden. Hij herinnert zich de onmogelijke positie van de Nederlandse 

Opperbevelhebber Winkelman die in februari 1940 hetzelfde is overkomen. Via zijn relaties met het 

Londense ministerie van oorlog in het Nederlandse regeringsapparaat, weet hij dat daar iedereen zich erop 

heeft toegelegd Winkelman en zijn staf alle schuld toe te schuiven van het totale debacle van de militaire 

operaties in de meidagen van 1940. Alle ministers wijzen naar Winkelman, de onbetrouwbare minister van 

Defensie Dijxhoorn voorop. Maar ook diens trouwe paladijn, de kapitein ten departemente, de adjudant van 

de minister van Defensie in het kabinet van de minister, H.J. Kruls. Winkelman is afgevoerd in 

krijgsgevangenschap te Duitsland. Hij zal zich nooit tegen de aantijgingen, roddel en achterklap kunnen 

verdedigen. Wilhelmina, berucht vanwege haar talent voor rancune, heeft al gezegd dat de generaal uit haar 

handen nooit meer een decoratie zal krijgen. En ze zal er voor zorgen dat ook zijn ontslagbesluit geen 

eervolle motiveringen zal krijgen. Ze wil deze Winkelman nooit meer zien. En dat zal ze ook zo volvoeren.  
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Dat staat Ter Poorten nu ook te wachten. Dat had hij nou nooit gedacht, toen hij afstudeerde aan de Hogere 

Krijgsschool in Nederland. In juli 1939 chef van de generale staf van het KNIL. In oktober gepromoveerd tot 

luitenant-generaal en benoemd tot legercommandant. En ook maar meteen directeur of hoofd van het 

departement van oorlog, wat hem civiel weer ondergeschikt maakt aan de voor hem zo ondoorgrondelijke 

Tjarda. Ze bespreken tezamen de te volgen strategie. Beiden zijn het er over eens dat het centrale 

bestuurseiland Java  zo lang mogelijk behouden moet blijven voor het Nederlandse koloniale gezag. Dat 

gezag, dáár gaat het om: het gezag van Tjarda. Als gouverneur-generaal de hoogst aanwezige 

vertegenwoordiger van de opperbestuurder van de koloniale bezittingen van Nederland in het Verre Oosten: 

Wilhelmina. 

 Tevens is Ter Poorten commandant in geallieerd verband van alle landstrijdkrachten binnen de Archipel van 

de USA, Groot-Brittannië, Nederland en Australië. In déze hoedanigheid zal hij direct ondergeschikt zijn aan 

de Britse generaal Archibal Wavell die opperbevelhebber zal zijn van de landstrijdkrachten in het Verre 

Oosten, het ABDACOM (America-British-Dutch-Australian Commando). Dat zijn drie nieuwe kwaliteiten erbij: 

Nederlands legercommandant, directeur van Oorlog,  en ABDA-commander. Ter Poorten voelt dat hij in een 

spagaat gaat komen. Tjarda gaat eisen stellen namens de kroon, die het ABDACOM volkomen irrelevant 

vindt. Want het ABDACOM heeft de Archipel al strategisch als verliespost afgeboekt. Dit gaat kortsluiting 

geven. Die zal Ter Poorten niet kunnen opheffen. Dat wéét hij. Dat straalt hij uit. 

4.16.5 Het gebrek aan gezag en militair prestige bij Ter Poorten 

Rondom Ter Poorten zullen inderdaad zeer defamerende mythes worden geweven. Vooral betreffende de 

wijze waarop hij heeft deelgenomen aan de capitulatiebesprekingen bij Bandung in maart 1942. Maar 

tevoren was hij al het mikpunt van allerlei vervelende anekdotes, verhalen en eigenaardige berichten. De 

man was een typische troepencommandant. Hij was rechtlijnig, hield van een borrel en hield bij de 

kameraadschapsavonden weinig afstand. Hij was, als er vrouwen in de buurt waren met zekere 

aanvalligheden, als een haan op de mesthoop. Hij stelde aan het vrouwelijk uiterlijk niet heel hoge eisen. 

Dus hij was die haan váák, en zeker na vele neutjes. Hij had de pest aan ambtenaren, het bedrijfsleven en 

diplomaten. Hij gaf daar luidruchtig blijk van. Subtiliteiten waren niet aan hem besteed.  

Hij vond, als Reijnders, de voorganger van Winkelman, dat hij nu moest opknappen wat de irenische burgerij 

sedert 1922 had laten versloffen: de handhaving van de militaire weerbaarheid van de Archipel als 

staatszelfstandig onderdeel van het koninkrijk. Hij hoopte met wat geluk er toch nog wat van te maken. Hij 

heeft inderdaad met grote openhartigheid doen blijken dat het KNIL weinig voorstelde. Over zijn 

onderbevelhebbers kon hij zich laatdunkend uitlaten, maar vaak bleek hij daarin volkomen gelijk te hebben – 

wat overigens geen rechtvaardigingsgrond is voor de onbepaalde spraakzaamheid te dezen. Met de preutse 

en precieuze Van Starkenborgh Stachouwer kon deze wat ruwe en ongepolijste man het in het geheel niet 

vinden. Hij vond de man afstandelijk, huichelachtig, sfinx-achtig en volkomen onecht.  

Het zal voor beiden geen genoegen zijn geweest dat zij hun krijgsgevangenschap die de Japanners hen 

oplegden aanvankelijk in elkanders gezelschap moesten doorbrengen in een betrekkelijk kleine en 

oncomfortabele behuizing. De grootheid van gemoed om te beseffen dat anderen het nog veel en veel 

beroerder hadden, bezat Ter Poorten ten ene male niet. Het voortdurend gejeremieer dat hij niet eens een 

decoratie kreeg ter gelegenheid van zijn eervolle ontslag en dat hij het met de laagste decoratie – die van 

ridder in de orde van Oranje Nassau – moest blijven doen --dit fraaie ornamentje was hem in 1911 al 

opgespeld – is er symptomatisch voor. Maar dat gebrek heeft Ter Poorten met vele topambtenaren gemeen 

die het in het begin van hun loopbaan, door geluk begunstigd, ook weer buitengewoon heeft meegezeten. 

Ze rekenen zich dat als persoonlijke verdienste aan. Maar zonder geluk vaart niemand wel. 
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4.16.6 Het regeringsstandpunt: geen integrale capitulatie 

De hieronder te bespreken invasie van de Japanners via noord-oostelijk Java liep op rolletjes. Er waren zeker 

KNIL-eenheden die dapper vochten. Maar dat was incidenteel. Dat was vooral afhankelijk, net als in 

Nederland, van individuele troepencommandanten met de rang van reserve-kapitein en reserve-majoor. De 

zich langzamerhand duidelijker aftekenende situatie vanaf begin maart 1942 was dat de Japanse 

landingseenheden ongehinderd bruggenhoofden konden slaan en de troepen van daaruit konden doen 

uitzwermen, meestal op hun fietsjes. De opperofficieren waren meestal in geen velden of wegen te 

bekennen, net als in de meidagen van 1940. Er was telegrafisch contact met Londen. Het kabinet verbood 

een regeringscapitulatie. Daarmee zal bedoeld zijn: een overgave, waarbij de soevereiniteit wordt 

overgedragen aan de overwinnaar. Dat was Tjarda heel duidelijk gemaakt. Daarom moest hij het 

opperbevelhebberschap over land- en zeemacht onverwijld overdragen aan Ter Poorten, die in Bandung zat. 

Ter Poorten moest zien, dat hij tot een lokale wapenstilstand kwam. Wat hij daarbij moest bedingen, gaf 

Londen niet aan. Dat is te rechtvaardigen. Dat hangt af van de militaire situatie op locatie. Ter Poorten moest 

maar naar bevind van zaken handelen. Tjarda moest bij deze wapenstilstand zich niet inhoudelijk met de 

onderhandelingen bemoeien. Wat Tjarda daarna zou moeten doen, daarover zweeg Londen. Zou Tjarda 

voorlopig het burgerlijk koloniaal bestuur moeten voortzetten? Maar met welk doel dan? Moest hij dan, in 

dat geval, de strategisch belangrijke bedrijven, ondernemingen en raffinaderij-installaties ter beschikking 

stellen aan de invaller? Hij wist dat Japan twee dingen vooral beoogde: 

 Allereerst:  aanvulling van de olievoorraden waarzonder het Japans Veldleger niet veel kon. 

Ten tweede: het gebruik van de Archipel als uitvalsbasis tegen Australië en Indo-China. 

Wat kon hij bieden? Hád hij volgens Londen wisselgeld? Als hij het niet had, had Ter Poorten het dan wel? En 

hoe dan? 

Als hij het regeringsgezag aan zich hield, wat moest hij dan precies doen? Waren de aanwijzingen voor het 

ambtelijk gezag tijdens oorlogstoestand, die in Nederland van kracht waren verklaard toen de Duitse 

vijandelijkheden begonnen, dan van toepassing op de Indische ambtenaren? En óók op de beambten, zelfs 

die bij de regenten? Londen liet dat in het midden. Het kabinet was tot december 1942 volkomen 

defaitistisch geweest. Nadien was het echt niet meer vastberaden geworden. Tjarda, daar kwam het op 

neer, moest maar zien. Hij werd aanstonds na de capitulatie te Kalidjati  keurig geïnterneerd. Maar in die 

detentie had hij verder weinig invloed op de zich als in een koortsdroom toedragende ontwikkelingen. 

4.16.7 Het neutraliteitspostulaat voor de Archipel 

Het blijft bevreemding wekken dat De Geer, bijgevallen door Van Kleffens, meende dat Nederland in Europa 

wél geallieerde was geworden van de westerse mogendheden, maar in het Verre Oosten niet. We zagen, dat 

bij het Sabang-incident tijdens de Russisch-Japanse oorlog in 1904-1905 ongeveer dezelfde ambivalente 

houding was aangenomen jegens Londen en Tokio. Overleg had de regering geleerd dat zulk een dubbele 

houding jegens het militaire neutraliteitsbeginsel volkerenrechtelijk niet in de haak was. In het 

Landonzijdigheidsverdrag-1907 was dat ook wel vastgelegd, uit de Londense Zeerecht-declaratie-1908 viel 

dat af te leiden. Het kabinet-Cort van der Linden had dan ook in augustus één neutraliteitsdeclaratie 

uitgebracht. Nederland kon zich niets permitteren wat niet strookte met het positieve volkerenrecht. Dat 

was ook de houding geweest in mei 1940. Winkelman had de overgave te Rijsoord niet uitgestrekt tot de 

koloniën en overzeese gebiedsdelen voor zover het de geweldshandelingen betrof.  

In 1939 waren Duitsland, Italië en Japan  verenigd in het Staalpact. Deze drie werden “Asmogendheden” 

genoemd. In november 1936 had Mussolini gesproken over een “as” waarlangs de goedwillende West-

Europese mogendheden zouden kunnen draaien. Duitsland en Italië hadden een veelomvattend bilateraal 

vriendschapsverdrag gesloten. Men zou daarin een militair alliantieverdrag kunnen lezen, hoewel het 
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verdrag voorshands vooral zag op intense handelseconomische samenwerking. Op 18 maart 1940 voegden 

beide landen er nog militaire bijstandsbepalingen aan toe.  Die waren overduidelijk gericht tegen Frankrijk 

en Groot-Brittannië. Deze bepalingen werden afgeparafeerd op 22 mei 1939 door de Italiaanse minister van 

Buitenlandse Zaken Galleazzo Ciano en die van Duitsland, Joachim Von Ribbentrop. De uiteinden van de as 

werden gevormd door Duitsland en Italië. De sluiting van het Staalpact voegde nu het Japans keizerrijk toe 

aan deze alliantie. Het pact veronderstelt dat een oorlog met de Westerse democratieën binnen vier 

onvermijdelijk is. Aldus de toelichting van Von Ribbentrop. De looptijd was tien jaar. Het had een militaire 

strekking. In geval van oorlog zouden de partijen elkaar onmiddellijk hulp en ondersteuning verlenen. Geen 

van de partijen zou een afzonderlijke wapenstilstand sluiten met de Westerse democratieën. Het Staalpact 

gold óók, als een van de partijen zou kunnen gelden als aanvallende partij, zij het dat de partijen dan niet 

verplicht waren de aangevallen partij de oorlog te verklaren. Hitler was dus niet verplicht Japan bijstand te 

verlenen via zulk een oorlogsverklaring als Japan aanvaller zou zijn. Dat was Japan uiteraard door de overval 

op Pearl Harbour op 7 december 1941 wel. Hitler verklaarde, in aansluiting daarop de oorlog aan de USA. 

Dat was onverplicht. Maar militaire bijstand aan Tokio zou Hitler overigens zonder reservering moeten 

bieden aan diens oorlogsverrichtingen. Als Tokio daarom zou vragen. Het Staalpact vervolmaakte de alliantie 

die Duitsland en Italië waren gestart op 6 november 1937 met het hierboven reeds genoemde Anti-

Kominternpact dat de partijen verplichtte onderling alles te doen op iedere ondermijnende activiteit vanuit 

Moskou tegen te gaan. Dat Anti-Kominternpact was nog niet veel meer dat een wat vage politieke 

intentieverklaring. Het Staalpacht was een expliciete militaire alliantie. Dus was Japan vijand van Nederland 

vanaf 10 mei 1940 toen minister van Buitenlandse Zaken Van Kleffens Duitsland als vijand erkende en diens 

oorlog aanvaardde. Jegens Japan kon het nadien onmogelijk meer neutraal zijn. Althans: dat stond het 

volkerenrecht niet toe. 

Dat wist de regering heel goed. Dat Welter en Van Kleffens toch meenden, dat Nederlandsch-Indië in het 

Verre Oosten jegens Japan neutraal kón zijn is dan ook innerlijk tegenstrijdig. Wel begrijpelijk. Het volledig 

opofferen van de Nederlandse oorlogsvloot in de Java-zee in februari 1942 is alleen maar te verklaren vanuit 

de gedachte dat Nederland volledig geallieerd was met de westerse mogendheden. Die offerdaad had 

strategisch geen zin. Dat wist Karel Doorman, dat wist Helfrich en dat wisten Tjarda en Ter Poorten. 

4.16.8 De positie van de gouverneur-generaal 

Nadat Tjarda de oorlog had verklaard, heeft hij het opperbevelhebberschap over de Indische strijdkrachten, 

te land, ter zee en in de licht, aanvaard. Hij werd een soort OLZ. Dat opperbevelhebberschap heeft hij, zeer 

kort voor de capitulatie  te Kalidjati, op aanwijzing van het kabinet te Londen neergelegd. Die bijeenkomst te 

Kalidjati is uiterst raar verlopen. Dat vergt gedetailleerde toelichting hieronder. Het was een zonderlinge 

vertoning, waarbij eigenlijk niemand van de aanwezigen precies het gespreksthema goed begrepen heeft. 

Maar Tjarda was toen beslist geen OLZ meer. Hij had afgezien van iedere bevelsbevoegdheid in militaire 

zaken. Hij had ook Ter Poorten, die inderhaast ineens OLZ was gemaakt, gezegd dat hij slechts gemachtigd 

werd een militaire overgave aan te bieden. Het mocht in Kalidjati alleen maar gaan om militaire zaken. De 

overdracht van burgerlijk regeringsgezag kwam niet aan de orde. Dat gezag hield Tjarda aan zich. Dat zei hij 

meermalen aan Ter Poorten. Maar wat dééd Tjarda dan in dat zaaltje te Kalidjati waar die capitulatie 

besproken zou worden?  Waarom bleef hij daar niet weg? Dat had hij makkelijk kunnen doen.  

Tjarda is niettemin naar de plaats van de overgave gegaan en heeft de handelingen van Ter Poorten 

gadegeslagen, hoezeer Tjarda nu als civiele gezagsdrager daar niets te zoeken had. Hij had erkend dat Ter 

Poorten slechts een wapenstilstand zou kunnen of moeten aanbieden.  Er was aan Nederlandse zijde de idee 

dat van Japanse zijde gedreigd werd met een terreurbombardement op Bandung.  Hoe dat idee ontstaan is, 

is nooit duidelijk geworden. Hoe dan ook, Tjarda was er van overtuigd dat zo’n bombardement er aan zat te 

komen. Tjarda oordeelde dat Bandung onverdedigd was. Hij meende dat Bandung daarom gold als “open 

stad”. Bandung kon niet gelden als een strategisch militair object. Hij vond wel, dat als de Japanse 
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opperbevelhebber niettemin met dat bombardement dreigde, Ter Poorten zou moeten stellen, dat zulks een 

terreurdaad was tegen de weerloze burgerbevolking.  Dat dat volkerenrechtelijk ongeoorloofd was. Als hij 

dan toch zou menen, dat de Japanse opperbevelhebber niettemin dat bombardement zou doorzetten, tenzij 

het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger militair zou capituleren voor Java, zou Ter Poorten die capitulatie 

mogen aanbieden en de overeenkomst die dan zou moeten volgen in de vorm van een wapenstilstand, zou 

Ter Poorten mogen paraferen. Als opperbevelhebber.  

Zou de Japanse opperbevelhebber méér eisen, en een regeringsovergave willen afdwingen voor de hele 

Archipel, dan zou Ter Poorten moeten afwijzen verder te onderhandelen. Hij zou moeten terugkeren naar 

zijn hoofdkwartier te Bandung om met de landvoogd verder te bekijken wat nu te doen stond. In dit scenario 

dat Tjarda hardnekkig is blijven volhouden zouden Tjarda en Ter Poorten dus samen teruggaan naar 

Bandung. Het blijft raar, dat Tjarda naar Kalidjati ging. Dat zou misverstanden veroorzaken. Hij kon niet 

verwachten dat de Japanners iets zouden begrijpen van de ingewikkelde verhoudingen tussen het burgerlijk 

koloniale gezag en het Koninklijk Nederlandsch Indische Leger. De Nederlanders begrepen die zelf op dat 

moment nauwelijks: dat Tjarda geen opperbevelhebber en dus geen OLZ meer was, was nog bijna nergens 

doorgedrongen. Dat was telefonisch geregeld tussen Gerbrandy en Tjarda, en dat was niet verder schriftelijk 

gecommuniceerd noch via de NIROM omgeroepen. En al had de NIROM dat wereldkundig gemaakt, dan had 

nog steeds geen koloniaal ambtenaar begrepen wat daarvan de consequenties waren. 

Tjarda moet een analogie hebben voorzien met de situatie op 14 mei 1940 te Rotterdam. Scharroo staat 

voor de vraag: zal ik, nu met een terreurbombardement wordt gedreigd, militair plaatselijk capituleren of 

niet? Ineens staat naast Scharroo de gevolmachtigde van de OLZ, de luitenant-kolonel Wilson. De OLZ is dan 

al “drager van het regeeringsgezag”. Dat heeft Steenberghe hem dan de dag tevoren overgedragen. Ook dat 

heeft verwarring gegeven: Winkelman liet Scharroo kennelijk op de vingers zien bij het nemen van een 

beslissing die bij hem, Scharroo, als garnizoens- en kantonnementscommandant thuishoorde. Alleen 

Scharroo kon beoordelen of hij nog voldoende mogelijkheden had om de Duitsers langere tijd weg te 

houden van effectieve penetratie op de noordelijke Maasoever.  

Dat kon Wilson niet. Die had niet de gegevens paraat die Scharroo had als garnizoenscommandant, geheel 

bekend met de aard en de bemensing van de verzetsstellingen van het Nederlandse leger in Rotterdam, aan 

de noordzijde. Wat deed Wilson daar eigenlijk, dat kon men zich afvragen. Hij was daar, omdat Winkelman 

dacht dat Scharroo zo overstuur was inmiddels, dat hij geen goede beslissingen meer kon nemen. En dat was 

nu precies wat Tjarda van Ter Poorten dacht. Hij kwam om te kijken of Ter Poorten de zaak wel aankon. 

Maar wat hij dan zou doen, als zou blijken dat Ter Poorten dat niet kon, is weer onduidelijk. Ter Poorten 

ontheffen van dat opperbevelhebberschap ter plaatse? Teruggaan en een nieuwe man zoeken als fungerend 

opperbevelhebber, alleen maar om militair te capituleren? 

Hij had moeten voorzien dat de Japanse opperbevelhebber van de invasiemacht dat niet zou accepteren. Hij 

heeft niet aan Ter Poorten gezegd, dat deze, een integrale capitulatie aanvaardend, onbevoegd handelde. 

Dat had hij minstens moeten doen. Maar hij is in de voortuin van de barak gaan staan, totdat Ter Poorten 

met die Japanse opperbevelhebber tot kennelijke overeenstemming was gekomen. Hij werd toen weer 

binnengenood. Hij heeft de parafering van het in een houten doos verpakte Japanse document bijgewoond. 

Hij was nog altijd de hoogste civiele autoriteit. Hij heeft pas achteraf tegen Ter Poorten gezegd dat deze iets 

had gedaan, wat hem niet toegestaan was. Die zei, dat gedane zaken geen keer namen. De Japanners 

hebben steeds gesteld dat Tjarda, door zwijgend bij de plechtigheden ter zijde te zitten de strekking van de 

integrale capitulatie heeft aanvaard, ook in civiel ressort. 

4.16.9 De houding van generaal ter Poorten 

Van Ter Poorten was niet veel anders te verwachten. Hij zat er bij en keek er naar. Geen moment heeft Ter 

Poorten geprotesteerd tegen het feit dat hij niet kon beschikken over een voor hem begrijpelijke vertaling 
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van het toch zo belangrijke document. Pas in de ochtend daarna heeft Ter Poorten in een uitzending van de 

NIROM kenbaar gemaakt – in het Nederlands – dat het koloniale gezag had gecapituleerd. De inlanders 

konden dat niet anders begrijpen, dan dat De Kumpenie  --zo werd het Nederlands koloniaal gezag destijds 

door inlanders wel aangeduid --had opgehouden te bestaan. 

Maar Ter Poorten had ook geen duidelijk mandaat. Hij wist niet eens in welke hoedanigheid hij nu precies in 

Kalidjati aan die tafel zat. Ik gaf al aan, dat Ter Poorten ineens, na de dood van Berenschot, drie gloednieuwe 

ambtelijke hoedanigheden erbij kreeg. Daarvan was die van ABDA-commander nog de meest onduidelijke. 

Ter Poorten was dat op 8 maart 1942 nog steeds. Ter Poorten zat daar ook nog steeds als directeur van 

Oorlog.  Ter Poorten zat er als opperbevelhebber van de Nederlandsch-Indische Strijdkrachten én als 

legercommandant-KNIL van de troepen op Java. Op Java waren nog steeds Britse militaire eenheden actief. 

Capituleerde Ter Poorten nu ook voor en namens hen? Dan had hij tenminste Wavell moeten raadplegen, 

zijn ABDA-superieur. Tjarda had hem in Bandung daar op kunnen wijzen: de landvoogd wist dat deze 

eenheden in contact waren met de Japanse vijand. Tot voor kort wás Tjarda opperbevelhebber geweest van 

het gehele Nederlandsch-Indische defensieapparaat. Hij was op de hoogte van de manoeuvres die Wavell 

had doen ondernemen. Hij kon niet verwachten dat Ter Poorten die ineens dat opperbevelhebberschap 

kreeg toegeschoven daarvan op de hoogte was. En als Tjarda dan zo precies een oogje wilde blijven houden 

op de instabiele Ter Poorten, dan had hij hem daar tenminste aan tafel tegenover Imamura over kunnen 

inlichten. 

 Ter Poorten was er de man niet naar om zich zelfstandig op te stellen jegens Tjarda. Hij wist niet wat hij van 

Tjarda moest denken. Maar hij wist wel dat Tjarda als landvoogd de Majesteit bleef vertegenwoordigen. Hij 

meende dus dat de Majesteit instemde met wat hij, Ter Poorten, in barre onmacht meende te moeten 

gedogen. Want als dat niet zo was, dan zou Tjarda, zulks als hoge vertegenwoordiger van de kroon, dat 

uitdrukkelijk beletten. Tjarda zat kritisch zwijgend achter Ter Poorten. Tjarda verroerde geen spier. Ter 

Poorten wist het niet meer. En gaf dus aan de minste pressie toe. Hij zou het bekopen met de status van 

krijgsgevangene in diverse kampen van de Japanners op Java, op Taiwan en in Mantsjoerije, waar hij op 17 

augustus 1945 door de Japanners ineens in vrijheid werd gesteld. Hij keerde terug naar Nederland. Hij vroeg 

eervol ontslag aan. Van hem werd eerst een verantwoording verlangd, schriftelijk, van de opstelling die Ter 

Poorten had ingenomen direct voorafgaand aan de capitulatie te Kalidjati. Dat rapport stelde Ter Poorten 

op. Hij kreeg eervol ontslag. Wat de regering van het rapport vond, is Ter Poorten nooit verder kenbaar 

gemaakt. 

4.16.10 De val van Singapore 

Geen Nederlander in de Archipel had de val van Singapore verwacht. De onneembaarheid van deze vesting 

was een axiomatische veronderstelling. Dat de kustkanonnen alleen zeewaarts konden schieten, hoefde 

Batavia niet te weten. Van de dislokaties van de Britse militaire eenheden was Batavia onkundig, en ook dat 

de binnengrens naar het Malakkaans schiereiland bijna onverdedigd was. Vermoedelijk heeft Whitehall de 

koloniale Nederlanders niet op de hoogte willen stellen. Daarvoor was de argwaan aan Britste zijde in het 

begin van 1942 te hoog opgelopen.  Dat Batavia en Bandung door deze tegenslag volledig van hun positieven 

waren, verklaart veel. Maar het rechtvaardigt verder weinig. De strategie van Helfrich werd er, in het 

intergeallieerde verband, alleen maar dwazer door. Men heeft gezegd dat er voor het koloniaal gezag na de 

invasie geen alternatieven zouden zijn. Die waren er wel: terugtrekking van de nog inzetbare eenheden op 

Australië en geen op voorhand verloren slag aangaan.  

Laten we nu eens, met deze uitgangspunten in het achterhoofd, kijken naar de concrete krijgsverrichtingen. 
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4.16.11 De slag in de Javazee als ultiem blijk van intergeallieerde loyaliteit 

Op 1 maart 1942 landen Japanse troepen bij Eretan Wetan op de noordelijke oostkust van Java. Het is een 

aanzienlijke macht. De 30 januari 1942 heeft luitenant-generaal Hitoshi Imamura het bevel om aan te vallen 

gekregen. Het kán nu. De Slag in de Javazee is gestreden. Het geallieerd eskader onder commando van de 

schout-bij-nacht Karel Doorman, de combined striking force, heeft het onderspit gedolven. Doorman had 

veertien marineschepen onder zijn bevel, vooral kruisers en torpedobootjagers. Zij waren niet opgewassen 

tegen de enorme overmacht van zwaarder gearmeerde Japanse vaartuigen. Het was de laatste slag die de 

Japanners in de Archipelwateren moesten voeren, bij hun invasie. Voorlopig hebben zij nu de maritieme 

heerschappij over geheel Oost-Azië.  

De slag heeft een eind gemaakt aan de oppervlaktevloot van de Koninklijke Indische Marine. Zij verloor de 

kruisers De Ruyter, de Java en de torpedobootjager Kortenaer en ruim negenhonderd opvarenden. Doorman 

komt om. De mythe wil dat Doorman met zijn vlaggenschip naar de kelder gaat. Hij heeft vice-admiraal 

Helfrich gewaarschuwd: zet de commandant zeemacht al zijn vaartuigen in, dan heeft hij straks geen vloot 

meer. Doorman weet dat de Britten niet veel meer om de Archipel geven, maar voor Nederland is het nog 

altijd een kostbaar en gewaardeerd bezit. Heeft het koninkrijk hier geen vaartuigen van betekenis meer, dan 

zal Groot-Brittannië met Nederlandse belangen geen rekening meer houden. Het zal alleen nog maar 

bekommerd zijn om het behoud van het eigen imperium, dat ook al op instorten staat. Heeft Helfrich nog 

maar één kruiser over, dan heeft hij tenminste nog iets waarmee hij zich kan doen gelden bij de Britten, die 

vooral hun bondgenoten de kastanjes uit het vuur zullen laten halen om hun imperiale pretenties nog wáár 

te kunnen maken. Het lijkt dapper, eervol, en weergaloos glorierijk om met man en muis, de oorlogsvlag in 

top, onder de golvende baren te verdwijnen ter demonstratie dat men zijn rijk tot het alleruiterste heeft 

verdedigd, maar wat báát dat soort Napoleontische mystiek? Ja, perfiduous Albion zet ánderen gaarne tot 

dat soort voorbeeldeloze heroïek aan, maar zelf handelt het heel wat opportunistischer. Verloren slagen 

gaat het nooit aan. Waarom zou Helfrich zich nu wél daartoe laten verleiden? Wat heeft Nederland eraan 

gehad, dat het in de meidagen van 1940 tot het uiterste wilde strijden, wat het op het verlies van zijn 

Rijnhaven Rotterdam kwam te staan, de kurk waarop de Nederlandse economie dreef? Waarom heeft het 

niet het voorbeeld van de Denen gevolgd, die twee of drie schoten heeft doen lossen door het kustgeschut 

van Kopenhagen en toen de vlag streek? Denkt Helfrich nu écht dat er in de eeuwigdurende kamp om de 

wereldhegemonie iets bestaat als dankbaarheid voor weergaloze dapperheid en onwederstandelijk verzet? 

De kleine admiraal heeft niet gereageerd en nog eens uitdrukkelijk, toen Doorman op zoek was naar de 

invasievloot in de Javazee, laten informeren of deze de ultieme slag zonder voorbehoud zou aannemen. 

Daarop heeft Doorman niet geantwoord, maar de aanval ingezet, tegen een vloot waarvan de bemanning 

niet doodmoe was zoals de zijne na weken lang doorlopend patrouilleren. Hij wist dat de Japanners veel 

grotere massale vuurkracht ontwikkelden, met een grotere dracht dan de zijne. Verder hadden de Japanners 

doorlopend luchtverkenning tot hun beschikking en worstelden zij niet met een gebrekkig functionerend 

seinsysteem tussen verschillende nationaliteiten. En vooral hadden zij lange-afstandstorpedo’s. 

4.16.12 De weerloosheid van Java’s oostkust 

De Oostkust van Java lag nu open. In de Straat Soenda volgde nog een kort treffen met overgebleven 

eenheden van Doormans vloot, maar toen konden de Japanners aan land gaan. Ze hebben zesenvijftig 

transportschepen, afgestampd met troepen. Hun invasie-bevelhebber is generaal Imamura. Hitoshi 

Imamura. Op drie stranden zetten zij hun soldaten af. Zij marcheren zonder tegenstand landinwaarts. De 

inlandse bevolking ziet het bewegingloos aan. De Japanners zetten in Serang een hoofdkwartier op. 

Weerstand van betekenis is er niet. Wel is de invasievloot bij de landing kortstondig aangevallen door 

Nederlandse jagers. Op 3 maart begint luitenant gouverneur-generaal Van Mook zijn vlucht naar Australië 

met enige regeringsambtenaren. Hij komt niet verder dan Bandung. Op 7 maart vertrekt er van daar nóg een 

laatste vlucht, Van Mook aan boord. Onder hen de plaatsvervangend KNIL-commandant Van Oyen. Tjarda 
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van Starkenborgh heeft besloten te blijven. Hij wil bij de overgave zijn van het KNIL. En dan het deerlijk lot 

van de blanke bevolking delen. 

Japanse troepen, verrast door het gemak van hun opmars, stoten dóór naar Soebang en het vliegveld 

Kalidjati. Ze hebben lichte tanks, vrachtauto’s en fietsbrigades. De inlandse bevolking is welwillend: het is 

niet nodig dat de Japanners van het land eten. Ze krijgen het hunne aangereikt, de Javanen drommen 

aarzelend rond hun eenheden. Ze komen met inlands voedsel, gewikkeld in pisangbladeren en zijn 

geïnteresseerd: hier zijn nu die veel besproken Oostelijke Aziaten, de zoons van Nippon, de belanda’s 

noemen ze “oostelijke vreemdelingen” die zich regelmatig bij de politie moeten melden. Lelijke mannetjes, 

dat vinden de Javanen oók. 

 Maar één van die Japanners spreekt een beetje Maleis en doet vragen, terwijl hij steeds glimlacht. Wáár is 

de KNIL-hoofdmacht? Hebben ze ook pantserwagens? Waar zijn hier telefoons? Lopen de leidingen daarvan 

overal boven de grond? De Javanen staan gewoon midden op de weg met die Japanners. Die kennelijk een 

bevel voeren,  te praten. Achter hen flitsen schimmen voorbij.  Allemaal fietsers, fietsers, fietsers, verbeten 

dóórtrappend. De blik op oneindig. Ze hebben duidelijk een plan, sommige fietsers hebben een kaart in een 

canvas foedraal op hun stuur geklemd. Die Japanners weten wat ze willen. Dat kan je wel zien. Heel anders 

dan de belanda’s die de laatste weken op waren van de spanning. Niet senang. 

4.16.13 Kortstondige verzetshaarden maar geen strategische vertraging 

Er zijn wel lichte Japanse verkenningseenheden, die van de weg afgaan, het veld in. Er is even een kort 

mitrailleurgevecht. Het knettert over de velden. Maar dan is het weer ruisend stil, alleen dat knersen van die 

fietsers gaat maar door. En de weg blijft maar vrij. Er is een vliegveld bij Kalidjati. Dat moeten de Japanners 

nemen. Wordt het verdedigd? En door wie? Er zitten, blijkt het, Britten. Dat stelt een KNIL-kapitein vast die 

een compagnie ter plekke onder zijn bevel heeft. Wat moet hij doen? Hij belt Bandung waar het 

hoofdkwartier van het KNIL zit. Verenigt hij zich met die Britten? Of moet hij als gevechtseenheid elders de 

confrontatie zoeken? Hij krijgt geen bevredigend antwoord en ook hoort hij niet waar hij ammunitie kan 

ophalen, geschikt voor zijn wapens.  

Hij heeft inmiddels een Britse majoor ontmoet, die niet van plan is zich hardnekkig te verdedigen. Kort 

daarop hebben de Japanners het vliegveld in handen. Nu zitten zij, zonder veel verliezen, dicht op Bandung. 

Daar zit het Algemeen Hoofdkwartier van het KNIL, daar barst het van de vluchtelingen, maar daar liggen in 

het centrum ook benzinevoorraden en bommen opgeslagen. Vijandelijke bommenwerpers kunnen nu op 

Kalidjati landen, bijtanken – er is ook daar benzine genoeg – en er staan waarachtig vluchtklare Blenheim-

bommenwerpers. Wat als de Japanners nu Bandung gaan bombarderen? Moet dat vliegveld niet eerst 

onbruikbaar worden gemaakt? Graag instructies.  

4.17 De capitulatie voor Japan 

4.17.1 Er komt een Nederlandse delegatie naar Kalidjati 

Die instructies komen niet.  Er komt ineens een delegatie aanronken in een auto-colonne. Tjarda heeft te 

Bandung, althans volgens eigen weergave later,  tegen Ter Poorten bij een algemene,  verwarde instructie in 

de heksenketel van het hoofdkwartier, gezegd: je sluit straks alleen een militaire capitulatie-overeenkomst. 

Je geeft overduidelijk aan en vraagt daarvan bevestiging, dat Nederland niet de integrale soevereiniteit over 

de Archipel overgeeft. Je beperkt de zaak tot een militaire aangelegenheid. Jij treedt op als 

opperbevelhebber van de Indische landmacht. Ik blijf er buiten. Het kabinet wil niet hebben dat jij je 

bemoeit met enige overdracht van burgerlijk regeringsgezag in de zin van de Indische staatsregeling. Die 

instructie kreeg ik vanuit Londen duidelijk. Als je kunt moet je de militaire overgave beperken tot Java.  
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Op 7 maart 1942 heeft Tjarda een burgerlijk gevolmachtigde naar de Japanse troepencommandant die zich 

noordelijk van Bandung bevond gestuurd. De komst van deze gemachtigde is per radio aangekondigd. De 

gezant zal een witte vlag voeren op de motorkap. Tjarda heeft deze afgezant op het hart gebonden, dat hij 

alleen moest gaan praten over een militaire beperkte capitulatie. Niet over een integrale overgave. En zulks, 

dat zei Tjarda er uitdrukkelijk bij, omdat Bandung strijdtoneel dreigde te worden. Dat wilde Tjarda tot iedere 

prijs vermijden. De gezant moest afspreken dat de Japanse opperbevelhebber van de invasietroepen met de 

opperbevelhebber van de Nederlands-Indische strijdkrachten op Java daarover afspraken zou maken, 

resulterende in een lokale wapenstilstand. Die gezant is inderdaad gearriveerd bij kolonel Shoji die de 

landingstroepen commandeerde die optrokken vanaf de kuststrook Eratan Wetan, een makkelijke 

toegankelijke, bijna onbewaakte zeeoever met paden landinwaarts, waarlangs fietscolonnes al optrokken 

naar Kalidjati. Shoji gaf op, dat hij deel uitmaakte van een landingsgroep onder opperbevel van luitenant-

generaal Imamura. Die stond onder commando van vice-admiraal Takahashi die een invasie vanuit zee 

commandeerde op drie landingspunten. Als de Nederlanders voor geheel Java wilden capituleren, moesten 

ze bij Takahashi zijn. Ging het om een beperkte capitulatie, dan moesten de Nederlanders bij Imamura zijn. 

De gezant zette het oogmerk van de landvoogd uiteen. Shoji besloot dat het een zaak voor Imamura was. Die 

was doende zijn staf naar Kalidjati te verplaatsen. Daar zou het door Tjarda aangevraagde gesprek 

plaatsvinden. Overeen werden gekomen tijd, delegaties en vermoedelijke onderhandelingspunten. De 

gezant keerde terug naar Tjarda. 

Tjarda kon dus besluiten, dat de Japanners akkoord gingen met een bespreking met een ruimtelijke 

begrensde militaire capitulatie. Imamura leidde de Japanse landingen op de noordoostelijke kust van Java bij 

Teluk Banten Merak, Eratan Wetan en te Kranggan, dat op midden-Java ligt. Hij heeft zo’n negenduizend 

infanteristen onder zijn commando, opperbevelhebber is hij bepaald niet. De Japanners zien dus kennelijk in, 

dat de Nederlanders willen overgaan tot een begrensde capitulatie rondom Bandung.   Anders was wel 

contact opgenomen met die vice-admiraal Takahashi. Tjarda besloot dat het daarom een zaak was voor de 

opperbevelhebber van de Nederlands-Indische strijdkrachten op Java. Ter Poorten moest dus gaan. Ter 

Poorten wordt door Tjarda op de hoogte gesteld van de beperkte aard van zijn missie.  Er is geen schriftelijke 

volmacht opgemaakt. Tjarda zegt later dat hij geen enkel vertrouwen had in Ter Poorten. Dan is het gek dat 

hij geen schriftelijk, overduidelijk beperkt, mandaat meegeeft aan Ter Poorten. Tjarda was diplomaat 

geweest te Brussel. Hij placht instructies aan onderhebbenden heel nauwkeurig te minuteren. Dat deed hij 

bij Huib van Mook ook steeds, zijn luitenant-gouverneur-generaal. Die vond dat soms wel erg formalistisch. 

Anderzijds: zonder behoorlijke geloofsbrieven kom je meestal niet echt heel veel verder bij complexe 

onderhandelingen. Dat wist Van Mook ook. 

Als Tjarda dat zo heel duidelijk wilde scheiden: het militair gezag enerzijds en het burgerlijk regeringsgezag 

anderzijds over of in de Archipel, dan had hij, het zij benadrukt,  niet mee moeten gaan. Winkelman was óók 

alleen met zijn chef-staf Herman van Voorst tot Voorst aan de onderhandelingstafel gaan zitten in Rijsoord. 

Geen burgermensen erbij, zeker niet namens de “regeeringsraad” die de secretarissen-generaal dachten te 

vormen. Komen die er bij, zo moet Winkelman gedacht hebben, dan komen onvermijdelijk burgerlijke 

aangelegenheden ter tafel. Ik kan ze niet afwijzen, want ik héb inderdaad het hoogste regeringsgezag. 

 Maar Tjarda is desniettegenstaande tóch meegegaan. Terwijl hij het precedent-Winkelman heel goed 

kende.  Hij heeft gezegd: ik dacht, ja, ik wist zeker,  dat Ter Poorten het niet aankon. Ik meende dat ik hem in 

de gaten moest houden. Goed, dan had hij een andere opperofficier moeten sturen. Maar hij kwam niet 

alleen mee. Hij ging zich óók nog inhoudelijk met de onderhandelingen bemoeien. Hij geeft Ter Poorten 

overduidelijk ook nog eens instructies terwijl de onderhandelingen zich ontwikkelen.  Tjarda, Ter Poorten en 

een Nederlandse adjudant, de KNIL-luitenant-kolonel P.G. Mantel,  worden een kantine binnen geleid. Daar 

staan tafeltjes geschikt in carré. Aan het hoofd van het reeds gezeten gezelschap  een hoge Japanse militair. 

Luitenant-generaal Hitoshi  Imamura. Hij is opperbevelhebber, deelt de tolk Japans/Nederlands mee. 
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Imamura begint meteen. Hij raakt zichtbaar gehinderd als de tolk het niet kan bijhouden. En vooral als Ter 

Poorten en Tjarda nog eens onderling ruzie gaan maken. 

Vooral als Ter Poorten refereert aan zijn ondergeschiktheid aan de koningin die alleen kan besluiten over 

vragen naar het behoud van de soevereiniteit en de mogelijke gedeeltelijke afstand daarvan. Want Ter 

Poorten wist niet precies hoe je capituleert. Daarin had hij geen les gehad. Winkelman overigens evenmin. 

Beiden improviseerden maar wat,  opvallend in de steek gelaten door het burgerlijk gezag waaraan zij  ook in 

die benarde situatie hun aanstelling bleven danken. 

Maar Ter Poorten beroept zich nu in Kalidjati tijdens deze verwarde samenkomst waarbij Japanners en 

Nederlanders als handbewogen marionetten star naast elkaar zitten te kijken, gescheiden door een 

onoverkomelijke taalbarrière,  op de koningin te Londen, omdat zij de hoogste soevereiniteitsdrager is. Hij is 

militair. Hij draagt de koninklijke wapenrok, als krijgsman van de kroon. Zij heeft hem niet gemachtigd van 

haar soevereiniteit afstand te doen. Ter Poorten zegt dus niet, dat hij niet wil capituleren, maar ook niet wat 

hij dan eigenlijk wél wil.  Hij wil ophouden met vechten. Op Java. Want daar kan hij dat strekken van de 

wapenen inderdaad bevelen. Dat wil Ter Poorten maar zeggen. 

 Ter Poorten wil dus niets anders zeggen dan Tjarda hem toestond, maar die grijpt toch geïrriteerd in. Hij 

begint gedempt met een vermanende fluisterpartij, waarop Ter Poorten alleen maar reageert door als een 

onwillig en bokkend paard het hoofd te schudden.  De Japanners kijken Aziatisch mimiek-loos toe, zittend als 

wassen standbeelden.  Het moet op hen een uiterst bevreemdende, hulpeloze en daardoor verachtelijke 

indruk maken. Deze blanken laten zich wel erg in de kaart kijken in hun nederlaag.  De tolk kan het niet 

bijhouden. De heren gebruiken te moeilijke woorden. Wat wil Ter Poorten nu van de koningin niet afgeven? 

Wat bedoelt hij met die soevereinteit of wat het ook is? Hij heeft dat soort bewoordingen nog nooit 

gehoord, zegt de tolk, hij doet normaliter Japanse handelscorrespondentie. 

4.17.2 De reactie van de Japanse opperbevelhebber Imamura 

Imamura begrijpt overduidelijk niet veel van de moeizame vertolking. Er is een Nederlandstalig kromsprakig 

transcript van. Het is gebaseerd op vele tussenvertalingen in het Japans, het Maleis, het Engels en 

uiteindelijk het Nederlands. Het staat bol van de misverstanden. Imamura heeft er duidelijk de pest over in, 

dat de Nederlanders geen bekwame gerechtstolk hebben meegebracht. Dat van die koningin, dat begrijpt 

hij: hij heeft ook zo’n keizer. Hij vraagt nu, of de heren bevoegd zijn te capituleren. Tjarda zegt dat hij geen 

militair gezag draagt. Hij is geen bevelhebber van het leger. Imamura: “Als u geen bevelhebber bent, 

waarom komt u dan hier?” Tjarda: “Omdat u ons gevraagd heeft te komen als bevelhebber van het leger. Ik 

heb dat willen doen om over de burgerlijke regering op Java te spreken. Maar er staat iemand in de 

deuropening: is dat een fotograaf of verslaggever? Ik wil dat u hem verwijdert.” Imamura: “Ik wil niet over 

burgerlijk bestuur spreken. U bent niet bevoegd. U moet weggaan. Ik spreek niet meer met u.“  Imamura 

kijkt nu alleen nog naar Ter Poorten. Geeft die Ter Poorten zich nu over of niet? Dat wil hij weten. Van wie 

dan ook. En dan moet die man tekenen. Imamura gaat nú even naar buiten. Tien minuten. 

 Dan komt hij terug en stelt weer dezelfde vraag. Weer is het Tjarda die uiteenzet dat Ter Poorten alleen een 

overgave voor zijn troepen kan aanbieden. Imamura is het zat. Hij wil verder met oprukken en Tokio het 

goede nieuws van een regeringscapitulatie aanbieden. Hij zegt tegen Tjarda dat hij maar in de tuin moet 

gaan zitten. Hij wil met een militair spreken over een overgave en een wapenstilstand. Hij wil geen college 

over het volkenrecht. Tjarda gaat in de tuin zitten. Iedereen die de situatie en de persoon van de totaal 

verslagen Ter Poorten kende en begreep, wist wat er zou gebeuren. Als Tjarda weer binnenkomt, staat de 

handtekening van Ter Poorten onder het Japanse document. Volgens Imamura heeft Ter Poorten zich 

onvoorwaardelijk voor de hele Archipel overgegeven en afstand gedaan van iedere soevereiniteit.  Het is dan 

de 8e maart te 18.20u. 
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Fotografen flitsen dat het een lieve lust is. Tjarda en Ter Poorten moeten achter de tafel gaan staan, waarop 

het document, leesbaar voor het krantenpubliek in Tokio, ligt. Terzijde Imamura. Hij deelt de verslaggevers 

mee dat Ter Poorten heeft getekend voor een onvoorwaardelijke en totale capitulatie van alle strijdkrachten 

in Nederlands Indië. Hij zal dat morgen over alle zenders bevestigen. De blitslichten flikkeren weer. De 

generaal Imamura buigt en toont het samoeraizwaard aan de toekomstige krantenlezers. Hij zet zich, het 

zwaard tussen de zware laarzen, en wordt nogmaals als overwinnaar gefotografeerd. Tjarda, Ter Poorten en 

hun staf worden met zachte drang afgevoerd. Naar hen kijkt niemand meer om.  

Om half drie ’s nachts zijn ze terug in het Algemeen Hoofdkwartier te Bandung.  Nog diezelfde avond bericht 

radio Tokio dat de Japanse strijdkrachten, opererend tegen een hoofdmacht van de vijand in de omgeving 

van Soerabaja en Bandung, samengesteld uit 93.00 man KNIL en 5000 man Australische, Britse en 

Amerikaanse troepen, op 9 maart te 15.00u de onvoorwaardelijke capitulatie zullen aanvaarden. Daarmee 

zal gedoeld zijn op de overgave die Ter Poorten via de NIROM op de 9e inderdaad meedeelt aan de troepen, 

hen instruerend nu hun wapens onmiddellijk overal in de Archipel neer te leggen. Tokio vermijdt te spreken 

over een vredesregeling. Tokio vindt het geraden te ontkennen dat er ooit een staat van oorlog is geweest 

tussen de Archipel en Japan. Tokio heeft het nodig gevonden beschermende bezetting te leggen over de 

Archipel in het belang van de Groot-Aziatische welvaartssfeer. Maar oorlog is er nooit geweest. Dus hoeft 

óók geen vrede gesloten te worden. Dat zal Tokio tot 15 augustus 1945 blijven volhouden. 

Op de 8e  in de avond op het Algemeen KNIL-hoofkwartier te Bandung begint Tjarda Ter Poorten te 

kritiseren. De raadadviseurs van de – thans kennelijk getergde – gouverneur-generaal leggen het vast. Het is 

een requisitoir en een philippica tegelijkertijd, waartegen de uitgeputte Ter Poorten niet bestand blijkt. 

Tjarda stelt vast dat Imamura nooit met een bombardement op Bandung heeft gedreigd. En verder dat het 

KNIL opvallend weinig weerstand heeft geboden. Waar zijn eigenlijk de verlieslijsten? Ze zijn er niet! Bewijst 

dat niet dat er niet gestreden is? Niet met de kracht die men mocht verwachten? De pennen van zijn 

ambtenaren roffelen op de blocnotes. Tjarda recapituleert zijn lijst van grieven. Hij vraagt aan zijn directeur 

van het kabinet Idenburg of hij nog iets vergeten is. Dat vraagt hij ook aan de adviseur Kiveron. Beide 

topambtenaren verzekeren hem dat hij niets vergeten is. Hij heeft het prima gedaan, bij die Imamura, dat 

staat vast. Morgen heeft hij beider rapport, dan kan hij het als proces-verbaal tekenen. Ter Poorten wordt 

niets gevraagd. Maar die zag de bui al hangen. Een verkillende moesson. Zo zal het zijn voor hem, de 

komende jaren.  

4.17.3 De NIROM-capitulatie-rede 

In de ochtend houdt Ter Poorten voor de Nederlandsch Indische Radio-Omroep zijn capitulatie-rede. Hij 

erkent de onvoorwaardelijke en algemene capitulatie waarbij de regering aan Japan is overgedragen. Hij 

heeft daarom alle strijdkrachten onder zijn bevel bevolen de wapens te strekken. Aan de militaire eer is 

voldaan. Leve de koningin. Het Wilhelmus. 

Daarna maakte hij zijn opwachting bij Imamura. Deze legde hem een aantal uitvoeringsprotocollen voor over 

de overdracht van wapens, voertuigen, manschappen, zendinrichtingen met toebehoren, munitie en 

dossiers. Imamura wees hem een divisiecommandant toe die de protocollen zou laten vertalen en toezicht 

houden op de zorgvuldige opvolging ervan. Tevens vernam Ter Poorten dat hij vanaf dit moment 

geïnterneerd was, ingevolge de regelingen voor krijgsgevangenen behorend bij het Landoorlogreglement-

1907. Imamura deelde mee dat Tokio vast van plan was zich aan dat reglement met uiterste nauwgezetheid 

te houden, zolang en voor zover ook de overwonnen koloniale macht dat ook zou blijken te doen. Hij deelde 

mede dat de KNIL-soldaten eveneens conform dat reglement geïnterneerd zouden worden, maar dat dat 

bezwaarlijk zou kunnen gelden voor de burgerlijke hulpkrachten waarvan dat KNIL zich helaas had menen te 

moeten bedienen. Hij voegde er aan toe dat de inheemse bevolking in beginsel buiten deze schikkingen zou 

vallen voor zo ver ze niet aan de vijandelijkheden hadden deelgenomen. En verder dat thans de Archipel 
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gold als bezet gebied waarbinnen de krijgswetten van de Keizer zonder beperking zouden gelden, inclusief 

het daarbij behorende standrecht.  

Imamura heeft Ter Poorten het document dat deze tekende niet in afschrift doen toekomen. Ter Poorten 

heeft later bij de gesprekken in Eindhoven aan Gerbrandy gezegd, dat hij een capitulatiedocument had 

ondertekend, maar dat Imamura dat meenam. Er is ná de capitulatie door Japan op 15 augustus 1945 door 

de Amerikanen onderzoek naar gedaan. De kolonel Nishiura, hoofd van het Japanse centrum voor 

oorlogshistoriografie, heeft later getuigenverklaringen overgelegd van Japanse zijde, dat een overgave is 

gerelateerd op 8 maart 1942 in de termen die Imamura heeft opgegeven en dat Ter Poorten dat relaas 

aftekende voor akkoord na lezing. Maar het was gesteld in het Japans, dat staat ook vast. Nishiura heeft aan 

de USA-experts meegedeeld dat in augustus 1945 door de toenmalige Japanse opperbevelhebber van de 

strijdkrachten instructie is gegeven om alle vertrouwelijke documenten te vernietigen. Maar was dat 

overgave-protocol vertrouwelijk? Dat is onwaarschijnlijk: de triomfantelijke foto’s van de 

overgaveceremonie in Kalidjati hebben in zo ongeveer alle belangrijke Japanse kranten gestaan. Nippon had 

weer eens gezegevierd over een oppermachtige vijand. 

 Imamura heeft later bezworen dat er een capitulatiedocument wás opgesteld in de standaardtermen die 

het legerhoofdkwartier daarvoor had laten opstellen: dat hoofdkwartier wilde geen improvisaties van een 

rechtshandeling die beslissend kon zijn voor de aard van de door de Japanners nadien gelegde bezetting. Dat 

Imamura vol heeft gehouden dat er een capitulatieprotocol is getekend, zegt weinig. Wat had hij anders 

moeten doen? Het hoofdkwartier was wantrouwig over alles wat te velde gebeurde en wilde overal 

bewijzen van zien, in uiteraard de rechtstaal van Nippon. Het protocol is nog steeds niet boven water. Maar 

er IS iets getekend. Op de diverse foto’s van de Japanse persdienst is te zien dat Ter Poorten een vulpen in 

de rechterhand houdt en dat links van hem een document ligt op de tafel. Imamura heeft niet zomaar zitten 

praten met de Nederlanders in het wilde weg. De idee dat er gepraat, maar schriftelijk niet gerelateerd 

werd, is volkomen onwaarschijnlijk, al hebben diverse topambtenaren van Tjarda dat wel volgehouden. 

Imamura wilde iets kunnen vastleggen om Tokio later zijn handelingen te kunnen rechtvaardigen. Hij ging 

immers het vuren laten staken al ging de opmars gewoon door, hij lastte bombardementsvluchten af en 

gelastte interneringen.  

Ook Tjarda heeft destijds niet kunnen zien wat Imamura op tafel legde en naar Ter Poorten schoof. Maar al 

hád hij wel ruim de tijd gehad, dan nog had hij het niet kunnen lezen. Maleis sprak Tjarda nauwelijks, 

verstaan kon hij het al helemaal niet als het door niet-Javanen werd uitgesproken. Hij luisterde wel goed 

naar de ex-consulaire beambte uit de Japanse delegatie van Imamura die trachtte in het Maleis het 

capitulatie-document te vertalen, maar veel begreep Tjarda er niet van. Die tolk zelf óók niet. Ter Poorten 

was volledig over de rooie. Dat gaf hij later ook toe. Zijn adjudant, de luitenant-kolonel P.G. Mantel, was ook 

volledig de kluts kwijt. Dat erkennen de topambtenaren van Tjarda ook, maar die waren er op uit om alles 

wat er fout ging nu in de schoenen van het KNIL te schuiven. Tjarda had ze gezegd dat zij waarschijnlijk een 

soort civiel bestuur zouden gaan vormen met machtiging van het Londens kabinet. Dan zaten die 

ambtenaren buiten de gevarenzone. Ze bleven in betrekking, zouden niet geïnterneerd worden en zouden 

een zekere status hebben bij de Japanners. Dan moesten alle misslagen en gebreken die na de capitulatie 

zich zouden voordoen, kunnen worden toegerekend aan Ter Poorten. 

5 Nabetrachting en epiloog 

Nederland zal dan deze capitulatie nooit meer een neutrale mogendheid zijn. Het wordt geallieerde in 

westers verband. En dat blijft het. Dat erkent het ook jegens alle staten: erga omnes. Het is gedaan met de 

merkwaardige nuancering van de neutraliteitsstatus al naar gelang de regio waarin een Nederlands 

gebiedsdeel ligt. Ik gaf al aan dat volkerenrechtelijk die nuanceringen nauwelijks door de beugel konden. 
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Maar nu is het beleid van het Londens kabinet verder rechtlijnig, zoals het ook hoort.   Ook na de integrale 

regeringscapitulatie van Duitsland op 5 mei voor alle geallieerde mogendheden.  

Dan houdt het Duitse rijk op te bestaan. Maar formeel technisch blijft de staat van oorlog nog een tijd 

voortbestaan tot diep in 1950. Een oorlog waarin het koninkrijk verwikkeld is en blijft. Tevoren treedt het toe 

tot de Westerse Europese Unie, een soort militaire alliantie tussen de West Europese mogendheden die 

verwikkeld bleven in de oorlog en de afwikkeling daarvan met de voormalige As-mogendheden. Zij 

organiseren zich via deze Unie alweer in een militaire alliantie, maar nu tegen de oprukkende Sovjet-macht 

aan wie steeds meer agressieve neigingen worden toegedacht. En toegedicht. Want Stalin is onbetrouwbaar 

en tracht binnen te slepen wat hij haalbaar acht aan invloedssfeer in het westen van Europa. Maar ook Stalin 

weet waar zijn grenzen liggen aan zijn militaire effectieven. Hij overspant deze niet. Dat deed hij vóór de 

oorlog niet. En na 1945 niet. Anders dan zijn Duitse en Japanse tegenstanders. Stalin kent als geen ander de 

suggestieve kracht van de dreiging en de stilte daaraan vooraf gaand. Die buit hij uit. Zodat de koude oorlog 

de fronten verstart zonder dat het Kremlin echt een schot lost. 

En die mogelijkheden tot blufpoker zijn in 1948 eigenlijk wel bereikt als Stalin nog eens een soort 

staatsgreep kan doen plegen binnen Tsjecho-Slowakijje dat ineens een Stalinistische regering krijgt. De 

West-Europese Unie gaat schielijk over in de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, de NAVO, en een 

nieuwe fase van oorlogsretoriek breekt aan. Daarin zullen de NAVO-partners onderling en jegens het Sovjet-

blok onbetrouwbaar blijven gelijk voorheen. Maar Nederland zal niet meer terugkeren tot zijn neutraliteit, 

waarbij het vanaf 1831 zwoer en waarin het vanaf 1936 officieel terugkeerde via de verklaring van de OSLO-

staten. Tot de overgave te Kalidjati op die 8e maart 1942. 

Voorgaand verhaal schetst de menselijke hebbelijkheden en onvolkomenheden waarmede deze 

neutraliteitspolitiek bedreven werd. Want ook in Volkenbondsverband liet Nederland deze lijn niet los. 

Hoewel: lijn? Is dat niet een al te mooie vertaling van de merkwaardige dissonante en inconsequente 

zwabber-politiek waaraan het overrijke en toch zo machteloze polderland aan de Noordzee zich 

bezondigde?  Was het niet alleen maar een soort denkraam of werkhypothese waarin aan de alledaagse 

opportuniteit een plaats gegeven werd met achteraf bedachte overfraaie redengevingen, waaraan de 

Nederlandse politici van destijds in de achterkamertjes zich bleven bezondigen? Heeft Nederland 

onherroepelijk afscheid genomen van het neutraliteitspostulaat, ook voor onze naaste toekomst? Als dat zo 

onomkeerbaar was, wat voor les kunnen wij daaruit dan destilleren, bedenkend dat de geschiedenis zich 

nooit herhaalt, maar wel aanleiding kan geven tot analogieën, die ons bewust kunnen maken dat ook wij 

kind zijn van onze tijden? 
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