
Nederlands 
oorlogsaanvaarding
EEN VERKRAMPTE NEUTRALITEIT 1936-MEI 1940



Volkenbondslid en tóch neutraal

 In 1925 garanderen de Europese 
militaire mogendheden elkaar 
wederzijds de westgrenzen van 
Duitsland en Oostenrijk

 Duitsland zal deelnemen aan de 
Volkenbond en deelnemen aan 
militaire sancties van de Bond

 De oostelijke grenzen van het 
systeem-Versailles-1919 blijven 
onbesproken



Een invitatie om buiten Europa oorlog 
te voeren

 De Duitse minister van Buitenlandse 
Zaken Gustav Stresemann accepteert 
de Ruhrbezetting en de Saar-en 
Rijnlandbezetting

 De oostgrenzen van Polen, Tsjechïe, 
Slowakije, Roemenië, Bulgarije, de 
status van de Bosporus, de Zee van 
Marmora en De Dardanellen blijven 
buiten de territoriale garanties

 Nieuwe geopolitieke afspraken ten 
nadele van Rusland en Azië zijn 
geoorloofd



Sovjet-Rusland geprovoceerd

 Moskou blijft buiten dit Europese 
concert

 Stalin concludeert dat het westen de 
Sovjet-Unie vogelvrij verklaart

 Stiekem sluit hij tal van militaire 
allianties met het gevaarlijke Duitsland 
krachtens  het Verdrag van Rapallo
van 1922

 Daarmee wordt het lot van Polen al, 
buiten de Bond, bezegeld



Nederland naïef en ontwapent

 Deze verdragen worden buiten de 
Volkenbond gesloten en uitgevoerd

 Nederland zou dus moeten begrijpen 
dat Frankrijk en Groot-Brittannië de 
Volkenbond als collectieve 
veiligheidsorganisatie niet serieus 
nemen

 Omdat de Nederlandse 
overheidsuitgaven sedert 1925 de pan 
uit swingen, blijft Nederland op 
defensie bezuinigen



De gelijkstelling bijzonder/openbaar 
onderwijs

 In 1922 is geborgd dat bijzondere 
scholen dezelfde subsidie krijgen als 
openbare

 Onmiddellijk stichten de katholieken 
hogescholen, academische 
instellingen, universiteiten

 Ze laten onderwijzen door 
onbezoldigde kloosterlingen

 De saldi steken de bisschoppen in 
katholieke organisaties



Een katholiek parallel universum

 Ook in 1933 is met de Katholieke 
Staatspartij nauwelijks te praten over 
deze secundaire overheveling

 Carel Goseling is een partijganger 
voor de katholieke “zaak”

 Romme is de uitvoerder en kent geen 
scrupules als het gaat om de 
disciplinering van de “beminde 
gelovigen”



Katholieke schandalen bij de vleet

 De deconfitures van de Hanzebanken 
afgewenteld op de staatskas ook 
tijdens de credietcrisis

 Delicten door katholieke geestelijken 
onvervolgd wegens quasi-immuniteit

 Anti-semitisme bij de Jodenopvang 
sedert 1935 getolereerd

 De Ossche Affaire culminatiepunt bij 
de bestrijding van bovenlokale 
criminaliteit



Defensiefonds onbenut in 1936

 Nederland keert terug naar de 
gewapende neutraliteit

 Het concentreert hoofdweerstand in 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie

 Ook al delen experts mee dat deze 
nauwelijks defensie kracht heeft bij het 
overweldigend Duitse luchtwapen

 De Vesting Holland krijgt een 
luchtafweerfront met een beperkt 
plafond



Halstarrig bij de Vesting Holland

 Chef-staf Reijnders: deze opstellingen 
in linies en vestingen is zinloos als geen 
allianties zijn bedongen met Frankrijk

 Dat zal het VIIe Leger moeten zenden 
om het Nederlandse mobiele 
Veldleger te ondersteunen met lichte 
brigades in Zuid-Oost Brabant

 De landmachtstaf opent geheime 
onderhandelingen buiten de regering 
om



Maar ook dan moeten flankerende 
maatregelen getroffen

 Nieuwe luchtdoelartillerie

 Nieuwe jagers bij luchtmachtafdeling

 Mobiele veldzenderafdelingen

 Motortractie bij de veldvuurmonden

 Gebetonneerde kazematten en 
bunkers achter de linies

 Nieuwe slagkruisers, gereed om naar 
Indië te overvaren



Oorlogskabinet-De Geer

 Dirk De Geer wordt de oorlogspremier

 Houdt halstarrig vast aan absolute 
gewapende neutraliteit

 Hij is overtuigd dat Duitsland de 
Nederlandse onzijdigheid respecteert

 Eist dat het krijgsbeleid daarop 
afgestemd wordt

 Ontslaat daarom Reijnders die andere 
strategische inzichten blijft houden



Het Venlo-incident 1939

 Reijnders heeft al lang geheime 
onderhandelingen met Fransen en 
Britten geaccepteerd

 De Britten willen bijstand verlenen aan 
een verzetsbeweging in Duitsland tegen 
Hitler

 Dat moet vanuit Nederland gebeuren 
met Nederlandse militaire hulp

 De Abwehr en Gestapo weten ervan. Zij 
overvallen Britten en Nederlanders bij 
een voorbereiding in de grensstreek van 
Venlo



Majoor Sas te Berlijn waarschuwt 
vanaf 1936

 Majoor Sas is sedert 1936 militair 
attaché te Berlijn

 Hij weet wat Hitler van plan is. Hij 
waarschuwt Den Haag onafgebroken

 Als Hitler zeker is van neutraliteit 
Kremlin dan zal hij in het westen 
aanvallen

 De Wehrmacht zal Nederland vanuit 
de lucht overvallen IN de Vesting-
Holland



Hitler-Molotowpakt augustus 1934

 De westerse nationale strategieën waren 
gebaseerd op de aanname dat 
Duitsland en Rusland vijandig zouden 
blijven

 Op 24 augustus sluiten Hitler en Stalin 
een neutraliteitspakt

 Zij zullen Polen onderling verdelen en 
bezetten

 Hitler kan zich dus tegen het Westen 
keren



Het oorlogskabinet ziet deze 
consequentie niet

 Het zou nu de strategie integraal 
moeten wijzigen

 Polen wordt in één maand totaal 
overweldigd

 Hitler verzekert Den Haag dat hij de 
Nederlandse neutraliteit zal 
respecteren

 De Geer wil dat geloven. Zijn kabinet 
evenzeer.



Mobilisatie verloopt vlekkeloos

 Nederland brengt de weermacht op 
de been in augustus 1939

 Er komt een neutraliteitsproclamatie
 Het luchtruim wordt afgesloten voor 

overvluchten van wie dan ook
 Vooral Britse vliegers worden 

neergeschoten
 De liniën en stellingen worden bezet 

volgens het oude concentratieplan



Het lotingssysteem leidt tot een leger 
van huisvaders

 In 1922 was een nieuw 
oproepingssysteem met loting ingevoerd

 Er was nog steeds geen universele 
dienstplicht met ontheffingen

 Verder werden veel lichtingen uit 
bezuinigingen niet in werkelijke dienst 
opgeroepen

 Er waren veel ongerechtvaardigde 
vrijstellingen via een old boys network



Encadrering, uniformering en 
bewapening onder de maat

 Teveel werd gekeken naar de 
schoolopleiding en diploma’s of deze 
nu militair relevant waren of niet. HBS 
betekende: officiersrang

 Het was verder een standenleger 
waarbij officieren nauwelijks omgang 
hadden met de troep

 De dagelijkse uniformen waren 
flodderig en van inferieur laken



Reijnders legt moderne artillerie 
westelijk van de Zuid-Willemsvaart

.
 Reijnders meent dat niemand nog kan 

betwisten dat de Duitse tankaanval 
geschieden zal via zuidoostelijk Brabant

 Daar zal de massa aanstormen op het 
Belgisch Veldleger achter het 
Albertkanaal

 Dus moet daar Nederland slag 
aannemen.

 Dat is juist. Maar de NV Philips wil dit niet. 
Dan blijft van de Eindhovense fabrieken 
niets over



Ook Gerbrandy en Van Kleffens zij n 
gelovigen

 De Geer spreekt namens het hele 
kabinet in November 1939 de natie toe 
dat geen redenen bestaan voor 
ongerustheid

 Van Kleffens wil evenmin weten van 
aannadering tot Whitehall

 De Nederlandse legertop is ziende blind

 Winkelman, opvolger van Reijnders, 
gelooft evenmin in de invasie



Maatregelen tegen een Vijfde 
Colonne

 Wel worden vanaf november 1939 
maatregelen genomen tegen de verbanden 
die geacht worden sympathiek te staan 
tegenover nazi- en fascistoïde staatsvormen

 De staat van beleg veroorlooft het Militair 
Gezag grondrechten opzij te zetten

 In februari 1940 vv worden tal van verdachten 
onbeperkt in bewaring genomen

 Winkelman zet de persvrijheden en de vrijheid 
van vereniging en vergadering opzij

 Reijnders’ ontslag werkt katalyserend maar 
niet opluchtend voor de weermacht zelf



Nieuwe strategische rankschikking 
maart 1940

 Winkelman, nieuwe OLZ, wijzigt op het 
allerlaatst de plannen

 Hij verzwakt de Peeldivisie 
aanmerkelijk

 Alle zware artillerie gaat terug naar de 
Vesting Holland

 De regering moet zo lang mogelijk 
beschermd worden in de Stelling van 
Amsterdam



Frankrijk wordt niet ingelicht

 Parijs, dat beloofd heeft het VIIe leger 
noordwaarts te zenden, als 
strategische reserve voor Winkelman, 
is op 10 mei onkundig

 De militaire attaché Van Voosrt
Evekink weet nergens van en vraagt 
om de verkenning door een lichte 
brigade

 De wegen in Noord-Brabant zijn dan 
totaal versperd door Nederlanders



Gezant Zech von Burkersroda zegt 
geweldpleging aan op 10 mei

 De Duitse gezant heeft instructie géén 
oorlog te verklaren aan Nederland

 Hij moet meedelen dat Duitsland een 
overweldigende troepenmacht inzet

 De Britten en Fransen zijn van plan de 
Vesting Holland te bezigen als 
luchtsteunpunt voor aanvallen op het 
Ruhrgebied

 De Duitse Rijksregering pleegt daarom 
anticiperende defensie
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