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Inleiding

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog werd in de Nederlandse oor-
logsvoorbereidingen nauwelijks enige aandacht aan Breda en zijn omgeving besteed.1 
De neutraliteitspolitiek en de concentratie op de verdediging van de Vesting Holland 
waren daar de belangrijkste oorzaken van. In Duitsland en Frankrijk lagen de kaarten 
anders, want in hun oorlogsplannen kwam Breda wel regelmatig voor. Daarbij ging 
het niet om de stad zelf, maar om West-Brabant in zijn geheel. De Fransen waren 
vooral geïnteresseerd in een mogelijke samenwerking met het Nederlandse en 
Belgische leger. Op die manier kon er misschien tijd worden gewonnen voor de 
verdediging van het eigen grondgebied en het ter beschikking hebben voor de geal-
lieerde oorlogvoering van de havens van Antwerpen en Rotterdam.2 De Duitsers za-
gen Noord-Brabant als de noordflank van hun offensief tegen Frankrijk en Engeland. 
Daarnaast was Noord-Brabant de belangrijkste doorgangsroute voor hun troepen 
naar de Vesting Holland.

In deze verhandeling worden de krijgsverrichtingen in Noord-Brabant vanuit de 
Duitse en Franse optiek bekeken. Het doel daarvan is de Duitse aanval op Nederland 
in mei 1940 in een ruimer kader te plaatsen en de Franse inzet beter te kunnen be-
oordelen. 

Achtereenvolgens worden de Duitse en Franse oorlogsplannen behandeld en de 
uitvoering daarvan tijdens de strijd in West-Brabant. Ook wordt ingegaan op de 
vraag of die strijd volgens plan verlopen is en wat de invloed daarvan op de 
Nederlandse geschiedschrijving geweest is.

Duitse en Franse militaire doctrines

Voor een juiste beoordeling van het Duitse en Franse militaire optreden in 1940 
is kennis van de toenmalige militaire doctrines onontbeerlijk. Terwijl de Duitse mili-
taire operaties op een offensieve doctrine gebaseerd waren, domineerde in Frankrijk 
een defensieve doctrine. Dat laatste wil overigens niet zeggen dat Frankrijk een of-
fensief afwees. Ook daar heerste de opvatting dat een oorlog uiteindelijk alleen door 
offensief handelen gewonnen kon worden.3

Het uitgangspunt van de Franse militaire doctrine was de opvatting: c’est le feu 
qui tue. De belangrijkste rol hierbij werd, zowel bij de aanval, als bij de verdediging, 
aan de artillerie toegekend. Een vijandelijke aanval moest door een goed georgani-
seerde verdedigingslinie tot staan gebracht worden. Het inrichten van zo’n linie ver-
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eiste veel overleg en een methodische aanpak om de inzet van de artillerie en infan-
terie goed op elkaar af te stemmen. Dat kon alleen slagen, althans dat was de Franse 
opvatting, wanneer de bevelvoering sterk gecentraliseerd was en de opdrachten aan 
de eenheden nauwkeurig geformuleerd waren. Voor het ontwikkelen van eigen ini-
tiatieven op de verschillende niveaus was daardoor weinig ruimte. Deze Franse ma-
nier van aanpak kreeg de naam van de bataille conduite. Het was de bedoeling dat de 
aanvaller zijn tanden op de Franse verdedigingslinie stuk beet om daarna als de 
Fransen tot de aanval overgingen, definitief neergesabeld te worden. In het concept 
van de bataille conduite was voor het ontmoetingsgevecht geen plaats, omdat daarbij 
onvoldoende zekerheid was voor de opbouw van een goed georganiseerde en sterke 

1.  West-Brabant in 1940. Het Wilhelminakanaal mondde toentertijd in de Donge bij Geertruidenberg uit. 
Omdat het kanaal vanaf Geertruidenberg tot aan Oosterhout, waar de sluizen lagen, met het open water 
verbonden was, is dat stuk blauw getekend. (bron: collectie Bas Zijlmans).
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verdedigingslinie.4 De inzet en werkwijze van de Franse legereenheden waren in 
voorschriften vastgelegd. Zo was er de Instruction sur l’emploi tactique des grandes unités 
uit 1937 en uit hetzelfde jaar de Notice provisoire sur l’emploi des unités motorisées et mé-
caniques de la cavalerie. In dit laatste voorschrift wordt uitvoerig de wijze van optreden 
van de Division Légère Mécanique (DLM) en van de verkenningseenheden van de le-
gerkorpsen beschreven. De taken van deze eenheden bij de verdediging waren het 
verzamelen van inlichtingen over de vijand en het beveiligen van de grote eenheden 
tijdens het organiseren van de verdedigingslinies. Daartoe moesten zij contact met de 
vijand zoeken en waar het terrein de mogelijkheden daartoe bood, diens opmars ver-
tragen. Een en ander moest gerealiseerd worden door het uitzenden van détachements 
de couverture, die uit pantservoertuigen en motoren met zijspan en mitrailleur beston-
den. Het aangaan van een strijd op leven en dood met de vijand door de beveiligen-
de strijdmacht was uit den boze. Het ging erom tijd te winnen, zodat de grote een-
heden hun verdedigingslinies konden opbouwen.

De in de Eerste Wereldoorlog opgedane ervaringen werkten in de Franse voor-
schriften sterk door. De aanwezigheid van veel kanonnen uit die oorlog en vooral de 
ervaringen uit het jaar 1918 waren er de oorzaak van dat het gezamenlijk optreden 
van de infanterie en artillerie tijdens het interbellum de kern van de Franse militaire 
doctrine bleef vormen en de tanks een rol als ondersteunend wapen van de infanterie 
kregen toebedeeld.

Ook de Duitse Wehrmacht was een erfgenaam van de Eerste Wereldoorlog. Op 
basis van die oorlogservaringen werden in het voorschrift Truppenführung, dat in 1933 
verscheen, de grondbeginselen van de Duitse bevelvoering en besluitvorming op-
nieuw vastgelegd.5 Uitgangspunt voor het handelen was volgens het voorschrift de 
opdracht. Na analyse daarvan werd de beoordeling van de toestand gemaakt. Hierbij 
werden factoren zoals het weer, terrein, het optreden van de vijand en dat van de ei-
gen troepen, beoordeeld voor zover dat relevant was ten aanzien van de uit te voe-
ren opdracht. Uit de opdracht en de daarbij behorende beoordeling van de toestand 
werd het besluit afgeleid, hetgeen vervolgens werd omgezet in een bevel. Die proce-
dure werd op alle niveaus toegepast. Met echt Duitse Gründlichkeit werd die proce-
dure tijdens oefeningen en cursussen op alle bevelsniveaus er bij iedereen ingeheid. 
Zo werd het toepassen van deze besluitvormingsprocedure een vanzelfsprekendheid, 
een automatisme. Het resultaat was dat de Duitse commandanten op alle bevelsni-
veaus en in allerlei situaties, hoe verward ook, snel en efficiënt zaken met elkaar 
konden doen. Toch zouden de Duitse militaire bevelvoering en besluitvorming hun 
grote kracht niet aan de hier geschetste formele gang van zaken ontlenen. 

De centrale gedachte van het Duitse militaire denken was dat de besluitvormers, 
op alle niveaus, actief zouden meewerken aan het bereiken van de gestelde doelen. 
Niet door blindelings bevelen op te volgen, maar uit een gevoel van medeverant-
woordelijkheid moesten zij zoveel mogelijk zelfstandig beslissingen nemen. De con-
sequentie daarvan was dat de gegeven opdracht duidelijk het te bereiken doel of sub-
doel moest aangeven. Er moest scherp, maar tevens ruim worden geformuleerd. De 
wijze waarop het doel moest worden bereikt, werd geheel vrijgelaten. Deze metho-
diek van bevelvoering wordt wel aangeduid met de term Auftragstaktik (mission-
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oriented command system). In tegenstelling daartoe staat de Befehlstaktik, zoals dat bij 
het Franse leger het geval was. Hieronder wordt verstaan dat het hogere niveau niet 
alleen de opdracht geeft, maar ook nauwkeurig de uitvoering voorschrijft.

De Duitse voorkeur voor de Auftragstaktik was weer een gevolg van de Duitse 
opvattingen over de oorlogvoering. Volgens die opvattingen was

Die Kriegsführung eine auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende freie, 
schöpferische Tätigkeit.6 

De commandanten moest daarom alle ruimte worden gegeven om beslissingen 
te nemen. In het Duitse denken werd grote nadruk gelegd op het vernietigen van de 
vijand door de aanval. Het ging om offensief handelen. De uitspraak van Alfred von 
Schlieffen 

die Seele aller Kampfführung ist die Vernichtung des Feindes durch Angriff

werd door de Wehrmacht allerminst over het hoofd gezien.7 Passiviteit werd af-
gewezen. Indien van het hogere niveau geen opdracht werd ontvangen, moest men 
er zelf een initiëren. Het Duitse besluitvormingsproces was daardoor permanent in 
beweging. Een operatieplan was daardoor niet alleen het resultaat van bevelen van 
bovenaf; het kwam evenzeer tot stand door initiatieven van onderop. 

Behalve de opdracht speelde in het Duitse besluitvormingsproces ook de Lage 
(relevante situatie) een cruciale rol. Onder oorlogsomstandigheden was niets zeker. 
Steeds weer opnieuw konden zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Een mi-
nutieus plan op lange termijn was daarom uit den boze. Bij de planning moest men 
ervoor zorgen dat de vrijheid van handelen bewaard bleef. Al naar gelang de situatie 
zich wijzigde, moesten alternatieven beschikbaar zijn. Grote aandacht werd ook be-
steed aan het leggen van zwaartepunten in de aanvalsplannen. De beschikbare mid-
delen moesten daar worden ingezet waar resultaten konden worden geboekt. Over 
de aanval werd in de Truppenführung opgemerkt:

Der Angriff wirkt durch Bewegung, Feuer, Stoß und durch die Richtung, in der er 
geführt wird.8

De Fransen en Duitsers waren van elkaars militaire doctrines zeer goed op de 
hoogte, wat overigens ook van de Nederlandse militaire autoriteiten gezegd kan 
worden. Hetzelfde geldt voor de middelen, zoals personeelsterktes, tanks, vliegtui-
gen, kanonnen en ander oorlogsmaterieel. 

De Nederlandse oorlogsvoorbereidingen

Het Nederlandse veiligheidsbeleid voor de Tweede Wereldoorlog was geba-
seerd op het beginsel van de gewapende neutraliteit.9 Dit hield in dat Nederland met 
geen enkele mogendheid een bondgenootschap wenste aan te gaan en de integriteit 
van zijn grondgebied met de wapens in de hand zou verdedigen, maar er was nog 
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een aspect. De Nederlandse regering ging van de veronderstelling uit dat een moge-
lijke oorlog zou gaan tussen Duitsland enerzijds en Frankrijk en Engeland anderzijds. 
Een Duitse aanval op Nederland zou door Frankrijk en Engeland niet geaccepteerd 
worden en deze landen zouden daarom in dat geval onmiddellijk te hulp snellen. 
Het Nederlandse veldleger zou dan met de nieuwe bondgenoten een bedreiging 
voor Duitsland vormen. Om dit gevaar te bezweren zou Duitsland daarom afzien 
van een aanval op Nederland. Deze zelfde gedachtegang werd gevolgd ten aanzien 
van een Franse en Engelse aanval op Nederland. Dan zou Duitsland de bedreigde 
Nederlanders te hulp snellen.10 

Hoewel het in het najaar van 1939 overduidelijk was dat Duitsland de aanvaller 
zou zijn, werd in het kader van de neutraliteitspolitiek angstvallig vermeden met 
Frankrijk en Engeland tot een militaire samenwerking te komen. De Nederlandse 
militaire attaché in Parijs en Brussel, luitenant-kolonel D. van Voorst Evekink, hield 
wel de Franse opperbevelhebber generaal Maurice Gamelin op de hoogte van de 
grote lijnen van de Nederlandse operatieplannen, maar daar bleef het bij. De Fransen 
hadden hun eigen militaire attaché in Den Haag, die op zijn beurt voor informatie 

Legergroep Heeresgruppe Groupement d’Armées Army Group

Leger Armee Armée Army

Legerkorps Armeekorps Corps d’armée Army corps

Divisie Division Division Division

Brigade Brigade Brigade Brigade

Regiment Regiment Régiment Regiment

Bataljon Bataillon Bataillon Batallion

Compagnie Kompanie Compagnie Company

Toelichting
Een legergroep bestaat uit meerdere legers, een leger bestaat uit meerdere legerkorpsen, een legerkorps 
bestaat uit meerdere divisies, een brigade bestaat uit meerdere regimenten, een infanterieregiment bestaat 
uit meerdere bataljons.
De globale sterkte van een infanteriedivisie bedraagt 15.000 man en die van een bataljon 900 man. De 
Nederlandse infanteriedivisie was kleiner en telde 10.000 man.
Pantserdivisies hadden een sterkte van ongeveer 12.000 man. Daarnaast waren bij de divisies en hogere 
eenheden artillerie-, genie- en andere ondersteunende eenheden ingedeeld.
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2.  De verschillende stellingen en uitgangsposities van de Duitse en Nederlandse eenheden op 10 mei 1940. 
(bron: collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie)
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over het Nederlandse militaire beleid zorgde.11 Voor het geval dat Nederland toch 
aangevallen zou worden, moesten de gezanten in Parijs, Londen en Brussel onmid-
dellijk om militaire steun vragen en een bondgenootschap aangaan. Daartoe waren 
zij voorzien van verzegelde enveloppen met daarin de relevante instructies.

De kern van het Nederlandse verdedigingsplan vormde de Vesting Holland.12 
Langs de landsgrenzen waren de zogenaamde grensbataljons gelegerd, die de grens-
overschrijding van een aanvaller moesten signaleren en de voorbereide vernielingen 
uitvoeren om de vijandelijke opmars te vertragen. Die vernielingen waren in het ka-
der van de neutraliteitspolitiek langs alle grenzen voorbereid. De volgende verdedi-
gingslinie was de IJssel – Maaslinie, die duidelijk moest maken dat Nederland niet 
zou toestaan dat oorlogvoerenden van zijn grondgebied gebruik zouden maken en 
eventueel de opmars van een aanvaller naar de Vesting Holland zou moeten vertra-
gen.

Bij een aanval vanuit het oosten zou eerst in de Grebbelinie hardnekkige tegen-
stand worden geboden, waarna op de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij Utrecht kon 
worden teruggevallen. De Grebbelinie was via de Betuwestelling met de Peel-
Raamstelling versterkt. Deze linie liep in noord-zuidelijke richting en eindigde bij 
de Nederlands-Belgische grens. Aangezien de Belgische verdedigingslinie langs het 
Albertkanaal liep, gaapte hier een gat van ruim 40 km. Nederlandse pogingen om 
België zijn verdedigingslinie op de Peel-Raamstelling af te laten stemmen mislukten. 
Verwonderlijk was dat niet, want ook België had zich neutraal verklaard en huldigde 
net als Nederland het beginsel Ieder voor zich en God voor ons allen.

De Peel-Raamstelling moest overigens alleen aan de buitenwereld duidelijk ma-
ken dat Nederland de gewapende neutraliteit nastreefde. De linie was bemand met 
de Peeldivisie die de aanduiding divisie nauwelijks waardig was. Met slecht bewa-
pende en slecht geoefende troepen valt weinig eer te behalen. Achter de linie waren 
het Derde Legerkorps en de Lichte Divisie gepositioneerd. Deze eenheden moesten 
de suggestie wekken dat het Nederland ernst was met de gewapende neutraliteit en 
dat de ongewenste doortocht van andere landen door Noord-Brabant en Limburg 
niet getolereerd zou worden. In de Nederlandse operatieplannen was wel vastgelegd 
dat bij het uitbreken van vijandelijkheden het Derde Legerkorps en de Lichte Divisie 
onmiddellijk binnen de Vesting Holland zouden worden teruggetrokken om ingezet 
te worden bij de verdediging van het Zuidfront van de Vesting Holland. 

Kolonel L.J. Schmidt was commandant van de Peeldivisie en tevens Territoriaal 
Bevelhebber Noord-Brabant, wat inhield dat hij voor de verdediging van heel 
Noord-Brabant verantwoordelijk was. De bewaking van de Nederlands-Belgische 
grens was een taak van het Zesde Grensbataljon, dat in Ginneken, Princenhage, 
Strijbeek en Zundert gelegerd was. Behalve de voorbereide vernielingen van brug-
gen en het stellen van hindernissen bij de grensovergangen en de wegen daarnaartoe, 
waren er verder geen plannen ontwikkeld hoe West-Brabant bij eventuele gevechts-
handelingen verdedigd zou worden. Het Zesde Grensbataljon stond onder bevel van 
majoor J.F. Hendriksz. Het bataljon bestond uit drie compagnieën en had op 10 mei 
1940 een sterkte van zeshonderd man.13 Behalve de normale handvuurwapens zoals 
geweren en pistolen, beschikte het bataljon over drie zware mitrailleurs en drie pant-
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serafweerkanonnen. Aangezien voor deze kanonnen geen brisantgranaten beschik-
baar waren, had hun inzet tegen vijandelijke soldaten weinig zin.

De Duitse oorlogsvoorbereidingen

Na de beëindiging van de strijd in Polen gaf Hitler opdracht een offensief tegen 
Engeland en Frankrijk voor te bereiden. Op 9 oktober 1939 werd Weisung Nr. 6 für 
die Kriegführung uitgegeven, waarin onder meer stond:

Für die Weiterführung der militärischen Operationen befehle ich [Hitler] daher folgendes: 

a.  Am Nordflügel der Westfront ist durch den luxemburgisch-belgischen und holländi-
schen Raum eine Angriffsoperation vorzubereiten. Dieser Angriff muß so stark und 
so frühzeitig als möglich geführt werden.

b.  Zweck dieser Angriffsoperation ist es, möglichst starke Teile des französischen 
Operationsheeres und die an seiner Seite fechtenden Verbündeten zu schlagen, und 
gleichzeitig möglichst viel holländischen, belgischen und nordfranzösischen Raum als 
Basis für eine aussichtsreiche Luft- und Seekriegführung gegen England und als wei-
tes Vorfeld des lebenswichtigen Ruhrgebietes zu gewinnen.

c.  Der Zeitpunkt des Angriffes ist abhängig von der Verwendungsbereitschaft der 
Panzer und Mot.-Verbände, die unter Anspannung aller Kräfte zu beschleunigen ist 
und von der dann gegebenen und in Aussicht stehenden Wetterlage.14

Op dezelfde dag bracht de opperbevelhebber van het Duitse leger, generaal 
Walther von Brauchitsch (1881 – 1948), Generaloberst Fedor von Bock (1880 – 1945) 
op de hoogte van het voor te bereiden Duitse offensief. Von Bock kreeg tevens te 
horen dat hij met het commando van de Heeresgruppe B (Legergroep B) was belast 
die op de rechtervleugel van het Duitse offensief zou opereren. Op 10 oktober ver-
trok Von Bock vanuit Oost-Pruisen naar Bad Godesberg waar hij zijn hoofdkwartier 
vestigde. 

Nu begon de opbouw van de Heeresgruppe B, die uit de 6. Armee (Zesde Leger) 
en de 4. Armee in voorste lijn met daarachter de 2. Armee bestond. Tijdens een be-
spreking op 11 oktober met de generaals W. von Reichenau (1884 – 1942), 6. 
Armee, en G. von Kluge (1882 – 1944), 4. Armee, stelde Von Bock de vraag aan de 
orde of een offensief door België, Luxemburg en Nederland zinvol was. De beide 
generaals zagen er weinig heil in, omdat het niet kriegsentscheidend zou zijn en het 
schenden van de neutraliteit van die landen beter aan Frankrijk overgelaten kon 
worden.15 Volgens hen zou de Wehrmacht pas in 1941 voldoende sterk zijn om de 
Franse en Engelse tegenstanders op het slagveld te verslaan, een mening die door de 
meeste andere Duitse generaals werd gedeeld.

Tussen de Heeresgruppe B en de Heeresgruppe C werd nu de Heeresgruppe A gefor-
meerd, die onder bevel van generaal Gerd von Rundstedt (1875 – 1953) stond. 
Terwijl de opbouw van de legergroepen plaatsvond, ontving de Heeresgruppe B op 20 
oktober 1939 de Aufmarschanweisung “Gelb” v. 19.10.39, waarin de nadere aanwij-
zingen van het Oberkommando des Heeres (OKH) voor het voorbereiden van de aan-
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val stonden. Het zwaartepunt van de aanval lag bij de Heeresgruppe B, die de meeste 
eenheden onder zijn bevel kreeg. Het bezetten van Noord-Brabant was noodzakelijk 
als flankbeveiliging van de hoofdaanval, die in de richting Brussel zou gaan. Over de 
noodzaak om Nederland ook boven de grote rivieren te bezetten, bestond nog geen 
duidelijkheid. Het gevaar dat de Engelsen in Nederland vaste voet aan de grond zou-
den krijgen werd vooralsnog niet groot geacht. Bovendien hadden de Duitse com-
mandanten hun handen vol aan het onderdak brengen van de eenheden die in gro-
ten getale vanuit het oosten naar het westelijke front werden verplaatst. Het gevolg 
was dat in de verschillende Duitse plannen, die elkaar snel opvolgden, heel 
Nederland soms wel, dan weer niet geheel of gedeeltelijk bezet zou worden.16 

Met name de Duitse Luftwaffe drong aan op een volledige bezetting van 
Nederland om te voorkomen dat de Engelsen in het bezit van Nederlandse vliegvel-
den zouden komen en om zelf over die vliegvelden te kunnen beschikken voor de 
voortzetting van de oorlog tegen Engeland. Von Bock voelde daar weinig voor, om-
dat de moeilijke terreinomstandigheden met de vele inundaties hem veel moeilijkhe-
den zouden bezorgen. De gevechtskracht van het Nederlandse leger sloeg hij laag 
aan. Anders lag dat met de bezetting van Noord-Brabant. Tijdens een bespreking op 
21 november 1939 in Koblenz bracht Von Bock naar voren: 

Ich setze meinen Standpunkt wegen der Besetzung Nordhollands durch. Auf dem 
Nordflügel der 6. Armee [Reichenau] sind noch Zweifel; der Nordflügel muß stark 
und tief sein und möglichst bald die allgemeine Gegend Breda erreichen. Ob das 
schneller und besser geht, wenn zunächst auf dem bisherigen Nordflügel der Armee 
zwei Divisionen hintereinander marschieren, die vorderste auf Tournhout geht und 
die hintere später über Tilburg herausgedreht wird – oder wenn man von vornherein 
eine Division in Gegend Gennep über die Maas, und dann südlich Hertogenbusch 
vorbei auf Breda vorführt, wird noch geprüft.17

Voor het geval dat het oversteken van de Maas bij Gennep door de eerste aan-
valsdivisie niet mogelijk zou zijn, moest dat meer zuidelijk gebeuren, nadat andere 
eenheden daar een overgang hadden geforceerd. De divisie moest daarna in noorde-
lijke richting oprukken om zo het oorspronkelijke plan uit te voeren.

Op 2 december 1939 kreeg de Oberbefehlshaber des Heeres Von Brauchitsch tij-
dens een gesprek met Von Bock in diens hoofdkwartier in Bad Godesberg over de 
inzet van de rechtervleugel van het Zesde Leger te horen:

Die rechte Flügeldivision geht, wie befohlen, über Breda vor, um das Land bis zur 
Küste zu besetzen.18

Naarmate er meer Duitse eenheden aan het westelijke front voor inzet beschik-
baar kwamen, werden er plannen uitgewerkt om geheel Nederland te bezetten.19

Lag aanvankelijk het zwaartepunt van de aanval bij de Heeresgruppe B, naarmate 
de tijd verstreek, kreeg de Heeresgruppe A steeds meer eenheden onder zijn bevel, 
waardoor een duidelijk zwaartepunt verwaterde omdat nu ook bij de Heeresgruppe 
een tweede zwaartepunt zich begon af te tekenen. De Neufassung der 
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Aufmarschanweisung Gelb van 29 oktober 1939 maakte duidelijk dat het zwaartepunt 
van de operatie steeds meer naar het zuiden verschoof om uiteindelijk in februari 
1940 bij de Legergroep A te belanden.20 Von Bock zag die ontwikkelingen met lede 
ogen aan en protesteerde regelmatig bij Von Brauchitsch en de Chef van de 
Generale Staf, generaal Franz Halder (1884 – 1971). De onduidelijkheid over het 
zwaartepunt van de operatie zorgde in de maanden voorafgaand aan februari 1940 
voor de nodige problemen tussen de Heeresgruppe B en de Luftwaffe over de coördi-
natie tijdens Fall Gelb. Met name was dat het geval waar het de inzet van luchtlan-
dingseenheden betrof. Von Bock wilde wel van die eenheden gebruik maken, maar 
er onder geen beding van afhankelijk zijn. Zijn vrijheid van handelen als comman-
dant moest tijdens de gehele operatie gewaarborgd zijn. 

Na enkele wijzigingen verscheen op 24 februari 1940 de laatste Neufassung der 
Aufmarschanweisung Gelb, waarbij het zwaartepunt van de hele operatie bij de 
Heeresgruppe A van Von Rundstedt lag.21 De Heeresgruppe B bestond nu uit de 6. 
Armee en de 18. Armee. In zijn dagboek tekende Von Bock cynisch daarover aan:

Das ist endlich ein ganzer Entschluß, wenn auch auf kosten meiner Heeresgruppe.22 
Het zwaartepunt van de aanval bij de Legergroep B lag bij de 6. Armee, die vanuit de 

3.  Globaal overzicht van het Duitse aanvalsplan (bron kaart: Günter Roth, Der Feldzugsplan Fall Gelb, 53)
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lijn Venlo – Aken in de richting Leuven moest aanvallen om de tegenstanders achter 
de lijn Namen – Antwerpen terug te drijven. De 18. Armee moest de noordelijke 
flank van de 6. Armee beveiligen en heel Nederland bezetten om te voorkomen dat 
de Engelsen daar vaste voet aan de grond zouden krijgen. De 18. Armee bestond uit 
het XXVI. Armeekorps, het X. Armeekorps en de 1. Kavalleriedivision. Het binnendrin-
gen van de Vesting Holland moest via de Moerdijkbruggen geschieden. Om dat mo-
gelijk te maken was een luchtlandingsoperatie voorbereid waarbij Duitse luchtlan-
dingseenheden onmiddellijk na het begin van de aanval bij verrassing de bruggen bij 
Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk zouden moeten bezetten. Het was een ambiti-
eus plan, waarbij haast geboden was omdat de Duitse legerleiding verwachtte dat bij 
het uitbreken van de vijandelijkheden Engelse eenheden hetzij in Nederland zouden 
landen, hetzij vanuit Antwerpen de Nederlanders te hulp zouden snellen. In bespre-

4.  De Duitse aanval op de vesting Holland. (bron kaart: L. de Jong, Neutraal, 339)
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kingen met General der Flieger Albert Kesselring (1885 – 1960), de bevelhebber van 
de Luftflotte 2, waaronder de luchtlandingsoperatie ressorteerde, stelde Von Bock dat 
hij op zijn vroegst de derde dag van het offensief bij de Moerdijkbruggen kon zijn.23

De opzet van het plan was dat het XXVI. Armeekorps vanuit Gennep zo snel 
mogelijk naar Breda zou doorstoten. Daar aangekomen moesten er drie opdrachten 
worden uitgevoerd:

1.  een eventuele opmars van Engelse of Franse eenheden vanuit Antwerpen moest 
worden geblokkeerd;

2, Zuid-Beveland en Walcheren moesten onmiddellijk worden bezet;
3.  de bij de Moerdijkbruggen gelande Duitse parachutisten moesten worden ontzet, 

waarna via Dordrecht en Rotterdam de Vesting Holland moest worden 
binnengedrongen.

Tijdens een Kriegsspiel op 28 februari 1940 werd de operatie van het XXVI. 
Armeekorps nog eens grondig bestudeerd.24 Bij het Kriegsspiel was aangenomen dat 
van alle Maasbruggen alleen de brug bij Gennep onbeschadigd in Duitse handen was 
gevallen en dat de Duitse Luftwaffe het luchtoverwicht had. Ondanks de vele water-
hindernissen in Noord-Brabant was het legerkorps er in geslaagd op de derde aan-
valsdag contact te maken met de Duitse parachutisten bij de Moerdijkbruggen. Von 
Bock vond dat men de zaken wel erg gunstig had voorgesteld, want hoewel hij de 
gevechtskracht van het Nederlandse leger zeer laag achtte, waren daar toch ook de 
geduchte Franse en Engelse tegenstanders.25 Het Kriegsspiel bevestigde Von Bock in 
zijn overtuiging dat hij te weinig troepen had om de hem opgedragen opdrachten 
uit te voeren en dat hij een extra legerkorpsstaf en twee infanteriedivisies nodig had. 
Zijn herhaalde verzoeken aan Von Brauchitsch om meer troepen werden afgewezen, 
zodat hij zelf maar voor een oplossing moest zorgen. 

Aangezien het XXVI. Armeekorps bij Breda met te veel taken belast zou zijn, 
werd op 1 maart 1940 besloten een extra legerkorps te vormen dat bemand zou 
worden met eenheden van het XXVI. Armeekorps en eenheden van het X. 
Armeekorps dat opdracht had met twee divisies de Grebbelinie te doorbreken. Die di-
visies waren versterkt met de SS-Leibstandarte Adolf Hitler en de SS-Standarte Der 
Führer. De achterliggende gedachte was dat het doorbreken van de Grebbelinie, als 
de aanval op de Vesting Holland via de Moerdijkbruggen zou slagen, niet meer no-
dig was. Omdat de beide SS-regimenten volledig gemotoriseerd waren, konden zij 
in voorkomend geval via Duitsland in korte tijd bij de Moerdijkbruggen verschijnen. 
Voor het geval dat de luchtlandingsoperatie zou mislukken, bleven de SS-
regimenten bij hun oorspronkelijke divisies en werd de Vesting Holland via de 
Grebbelinie binnengedrongen.

Het aanvalsbevel om Fall Gelb uit te voeren, bestond uit een waarschuwingsbe-
vel en een uitvoeringsbevel. Na ontvangst van het waarschuwingsbevel namen de 
eenheden hun uitgangsposities in, waarna het definitieve aanvalsbevel via een code-
woord kwam of met een ander codewoord dat die aanval geannuleerd werd. Toen 
Hitler in oktober 1939 het eerste aanvalsbevel uitgaf, duurde het vijf dagen voordat 
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de eenheden hun uitgangsposities hadden ingenomen. In die tussentijd konden er 
zich onverwachte problemen voordoen, zoals veranderde weersomstandigheden, 
transportproblemen, inzetbaarheidproblemen en tegengas van commandanten die 
vonden dat de tijd voor een aanval nog niet rijp was. Dat leidde dan weer tot uitstel 
van de aanval. Tot 10 mei 1940 zou zich dat 29 keer voordoen.26 Dat werkte als een 
katalysator op het verkorten van de tijd tussen waarschuwings- en uitvoeringsbevel. 
Hoewel het Duitse uitgangspunt was met het offensief te beginnen, was het niet uit-
gesloten dat Frankrijk en Engeland eerder tot de aanval over zouden gaan. Daarom 
werden ook plannen voor de zogenaamde Sofort-Fall gemaakt. Dit hield in dat de 
eenheden zo gepositioneerd waren, dat zij sneller dan de vijand hun eerste aanvals-
doelen bereikt zouden hebben.

De ontwikkelingen in Nederland werden door Von Bock c.s. op de voet ge-
volgd. Veel aandacht kreeg het Nederlandse alarm van 13 april 1940 toen kennelijk 
een landing vanuit zee verwacht werd, want de Nederlandse troepen namen ter ver-
hindering daarvan gevechtsposities langs de kust in. Voor de Duitsers was het duide-
lijk dat het een Engelse landing zou zijn, wat impliciet betekende dat Nederland zijn 
gewapende neutraliteit serieus nam. In het Kriegstagebuch van de Heeresgruppe B werd 
op 27 april genoteerd:

Aus dem jetzt aus Holland vorliegenden Meldungen geht einwandfrei hervor, daß in 
der Nacht vom 13./14.4 eine engl. Landung befürchtet wurde.27 

De Nederlandse legerleiding rekende overigens op een Duitse landingsoperatie. 
De Heeresgruppe B ontving op 9 mei 1940 om 13.05 uur [Duitse tijd] het waar-

schuwingsbevel Gelb 10. Mai 1940, 05.35 Uhr [Duitse tijd]. Het codewoord Danzig 
volgde om 21.50 uur [Duitse tijd] wat inhield dat het aanvalstijdstip onherroepelijk 
geworden was.28

De Franse oorlogsvoorbereidingen

Toen de Duitse legers op 1 september 1939 Polen binnenvielen, verklaarden 
Frankrijk en Engeland op 3 september de oorlog aan Duitsland. Het bleef bij een 
woordenspel, want op enkele onbelangrijke schermutselingen na, gebeurde er in de 
frontlijn tot 10 mei 1940 weinig of niets.29 Nederland en België verklaarden zich 
neutraal en keken vanaf de zijlijn toe. 

Generaal Maurice Gamelin (1872 – 1958) was op 3 september opperbevelheb-
ber van het Franse leger en commandant van het oorlogstheater Nord-Est, dat vanaf 
Duinkerken langs de Belgische en Duitse grens tot aan Basel liep. Met de feitelijke 
operationele leiding over het commando Nord-Est was generaal Alphose-Joseph 
Georges (1875 – 1951) belast. Omdat meningsverschillen tussen Gamelin en Georges 
over het gevoerde beleid mede door de onduidelijke bevelsstructuur verscherpten, 
werd in januari 1940 een reorganisatie doorgevoerd waarbij het oorlogstheater 
Nord-Est onder direct bevel van Georges kwam te staan. Een uitzondering daarop 
was de samenwerking met de bondgenoten, zoals de British Expeditionary Force 
(BEF), die rechtstreeks door Gamelin behartigd werd. Ook de inpassing in de opera-
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tieplannen van toekomstige bondgenoten als België en Nederland was aan Gamelin 
voorbehouden.

Gamelin had zijn eigen hoofdkwartier op twee locaties ingericht. Hij verbleef 
zelf met een klein gedeelte van zijn staf in Vincennes aan de buitenrand van Parijs, 
terwijl het operationele gedeelte in Montry was ondergebracht. Op een enkele tele-
foonverbinding en ordonnansen na beschikte Gamelin over geen andere verbin-
dingsmiddelen, zodat zijn contact met de gevechtseenheden uiterst gering was. Het 
hoofdkwartier van Georges was in La Ferté-sous-Jouarre ondergebracht en telde aan-
zienlijk meer stafofficieren dan dat van Gamelin. De verschillende locaties lagen op 
ongeveer 40 tot 60 km van elkaar, zodat het een heel heen en weer gerij betekende 
voor de onderlinge communicatie. Door de keuze van Vincennes bij Parijs kon 
Gamelin wel een uitstekend contact met de Franse politici onderhouden. In de 
Franse context werd het voortbestaan van opperbevelhebbers meer door de eigen 
politici bedreigd, dan door de vijand. Naarmate de drôle de guerre langer duurde, werd 
in Frankrijk de kritiek op Gamelin steeds heviger. Niet alleen zijn krijgsbeleid, maar 
ook de toestand van het Franse leger, waar verveling en overmatig alcoholgebruik 
schering en inslag waren, zorgden voor grote ontevredenheid bij veel politici. Ook 
de nodige Franse generaals waren het oneens met Gamelin.30 Toen op 23 maart 
1940 de regering van Paul Reynaud aantrad, werd er zelfs over gedacht de opperbe-
velhebber naar huis te sturen. Hoewel generaal Georges als de meest geschikte op-
volger werd gedacht, bleef Gamelin opperbevelhebber, omdat de Franse regering er-
voor terugschrok hem in die zeer kritieke tijd te vervangen. Een en ander betekende 
dat het Franse officierskorps niet als één man achter zijn opperbevelhebber stond.

In september 1939 domineerde in Franse militaire kringen de opvatting dat het 
Franse leger zich voorlopig defensief moest opstellen, omdat het pas in 1941 zijn 
volle sterkte zou bereiken. Voor het grensgebied van Basel tot 40 km ten oosten van 
Sedan was dat geen probleem, omdat daar de Maginotlinie lag. Problematischer was 
de verdediging van de Frans-Belgische grens vanaf Sedan tot aan de Noordzee, om-
dat daar geen natuurlijke hindernissen lagen. Omdat België zich in 1936 neutraal 
verklaard had, was het niet mogelijk België binnen te trekken voordat de vijandelijk-
heden uitbraken, en zo de gevechtshandelingen buiten Frankrijk te laten plaatsvin-
den. Aangezien België had laten weten dat bij een Duitse aanval wel onmiddellijk 
aan Frankrijk om hulp gevraagd zou worden, werd nu in opdracht van Gamelin in 
september en oktober 1939 het Plan Escaut (Scheldeplan) ontwikkeld, dat op 24 ok-
tober 1939 formeel van kracht werd. In voorkomend geval zouden Franse eenheden 
België binnentrekken en achter de Schelde positie kiezen. Tegen dat plan rezen bin-
nen de Franse legerleiding talloze bezwaren. De rechteroever van de Schelde was 
hoger dan de linkeroever, waardoor de verdedigers achter de Schelde in een ongun-
stige positie kwamen te verkeren en de vrees bestond dat de Duitsers door een snelle 
opmars de opbouw van een goede verdedigingslinie onmogelijk zouden maken. 
Ook de Engelsen hadden grote bezwaren tegen het plan.31 Het betrekken van een 
onvoorbereide stelling zagen zij niet zitten, en zeker niet in Vlaanderen, waaraan zij 
sinds de Eerste Wereldoorlog zulke onaangename herinneringen hadden overgehou-
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den. Tijdens de discussies werd ook regelmatig de vraag aan de orde gesteld of ook 
Nederland voor geallieerde steun in aanmerking kwam. Met name Zeeland kreeg 
veel aandacht, omdat de beheersing daarvan cruciaal was voor de verdediging van 
Antwerpen. Door de Frans-Engelse tegenstellingen bleef het bij veel gepraat en wer-
den voorlopig nog geen concrete plannen ontwikkeld. De toenemende Duitse drei-
ging zorgde ervoor dat de bakens verzet moesten worden. De plannen voor een ver-
dedigingslinie langs de Frans-Belgische grens waren nu voorgoed van de baan.32

Op 15 november 1939 lanceerde Gamelin in zijn Instruction Personelle et Secrète 
No. 8 zijn Plan Dyle.33 Het plan hield in dat in geval van een Duits offensief door de 
geallieerden een nieuwe linie bezet zou worden, die vanaf Antwerpen in zuidelijke 
richting langs de Dijle en Leuven naar Namen liep. Een groot voordeel van de linie 
was dat de frontlijn voor de Fransen aanzienlijk verkort werd en dat er voldoende 
ruimte voor de frontsector van de BEF was. Voorwaarde was dat de Belgen in hun 
belangrijkste verdedigingslinie, die langs het Albertkanaal en de Maas liep, lang ge-
noeg stand zouden houden opdat de geallieerden voldoende tijd hadden hun posities 
in te nemen. Een bijzondere plaats was in het plan voor de 7e Armée ingeruimd. Dit 

5.  De geallieerde legertop tijdens een parade in januari 1940. Van links naar rechts: de generaals Ironside, 
Gamelin, Georges en Gort. (bron foto: collectie Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie).
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leger, dat onder bevel van generaal Henri Giraud (1879 – 1949) stond, was de strate-
gische reserve van het Franse hoofdkwartier, in feite van Gamelin. 

Voor het uitbreken van de oorlog in 1939 vormde de 7e Armée aanvankelijk de 
Algemene Reserve van het Franse Hoofdkwartier (Grand Quartier Général). Het 
was daarom in de buurt van Reims gelegerd.34 Op 26 september ontving Giraud de 
instructies dat zijn leger in geval van nood ingezet zou worden op de linkerflank van 
de 1er Armée, dat ten oosten van de rivier de Skarpe tussen de Maulde en de 

6.  Het Franse Plan Dyle met de uitbreiding naar Nederland. (bron kaart: Georges Roton, Années cruciales 
(1947).
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Noordzee gepositioneerd was, om de lijn Lille – Armentières – Duinkerke te verde-
digen.35 In geval van de opdracht om België binnen te trekken, moest de 7e Armée 
zo snel mogelijk oprukken naar de Schelde bij Tournai en Oudenaarde en moest er 
aansluiting met de Belgen worden gezocht bij de brug bij Gent. Het idee was verder 
eventueel terugtrekkende Belgische troepen op te vangen en vertragende acties uit te 
voeren. Wanneer de militaire situatie het toe zou laten, kon eventueel met gemoto-
riseerde eenheden tot het Albertkanaal ten westen van Hasselt opgerukt worden. 
Over een mogelijke samenwerking met de Nederlanders bepaalde Gamelin:

La 7e Armée, tout en remplissant la mission qui lui incombe, en ce qui concerne les 
bouches de l’Escaut, serait portée en arrière et à gauche des Belges d’Anvers, prête en 
particulier à assurer la couverture de leur flanc gauche en les liant si  
possible aux Hollandais.36

De Nederlandse militaire attaché in Parijs, 
Van Voorst Evekink, was goed geïnformeerd 
over de Franse plannen en rapporteerde daar-
over in detail op 25 november 1939 aan de op-
perbevelhebber der Land- en Zeemacht, gene-
raal I.H. Reijnders (1879 – 1966). Het rapport 
werd niet alleen in de ministerraad, maar ook 
met koningin Wilhelmina besproken. Van 
Voorst Evekink bleef tot 10 mei 1940 zeer 
goed op de hoogte van de geallieerde oorlogs-
plannen voor de te verwachten steun aan 
Nederland. Hij berichtte daar Den Haag veel-
vuldig over, waarbij de Franse voorkeur voor 
een verdedigingslinie in de lijn Breda – 
Turnhout of Tilburg – Turnhout steeds naar 
voren werd gebracht. Keer op keer maakte 
Van Voorst Evekink zijn superieuren duidelijk 
dat de Fransen ervan uitgingen dat Nederland 
bij een Duitse aanval in Noord-Brabant de 
Duitse opmars in ieder geval meerdere dagen 
zou tegenhouden. De regering en de legerlei-
ding reageerden daarop in de geest van Vader 
Cats: zij dronken een glas, deden een plas en 
lieten de zaak zoals het was. Militaire voorbe-
reidingen op een toekomstige samenwerking met de geallieerden werden niet ge-
troffen.

Tijdens een stafbespreking in Arras op 23 november 1939, waarbij Georges niet 
aanwezig was, vroeg Gamelin aan de commandant van de Eerste Franse legergroep, 
generaal Gaston Billotte (1875 – 1940), de mogelijkheid om Nederland bij het 
Dijleplan te betrekken te onderzoeken. De verbinding met Nederland moest daarbij 

7.  De Nederlandse militair attaché in 
Brussel en Parijs, Van Voorst Evekink als 
kolonel in 1941. (bron: collectie 
Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie).
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door de 7e Armée gerealiseerd worden. De aanzet tot de hypothése Bréda of manoeuvre 
Bréda, zoals de Fransen de mogelijke uitbreiding van het Dijleplan naar Nederland 
noemden, was gegeven.37 Billotte kwam tot de conclusie dat Noord-Brabant door 
de Nederlanders nauwelijks verdedigd kon worden en dat de Duitsers bij aanvang 
van het Duitse offensief 100 km van Breda verwijderd waren, terwijl de 7e Armée 
200 km moest afleggen om in Breda te komen. Verder verwachtte Billotte dat de 7e 
Armée drie tot twaalf dagen nodig had om zich bij Breda te ontplooien. Generaal 
Georges nam kennis van het rapport van Billotte en schreef in de kantlijn: écarter le 
rêve.38 Op 5 december 1939 werd het rapport doorgezonden naar Gamelin. In de be-
geleidende brief bracht Georges naar voren dat hij de manoeuvre Bréda hoogst onge-
wenst vond wegens de vele onzekerheden die het krijgsverloop bood. Zo zou bij 
een Duits offensief in de sector Maas – Moezel niet over de 7e Armée beschikt kun-
nen worden voor een tegenaanval.39

Zoals de Nederlandse militaire attaché in Parijs zijn inlichtingen verzamelde en 
aan Den Haag doorgaf, zo was in Den Haag de Franse militaire attaché, majoor 
J.M.R. de Mascureau actief om Vincennes van de nodige informatie te voorzien. 
Zijn kantoor was gevestigd op Koninginnegracht 24, waar ook de persdienst en de 
geheime dienst van de Fransen waren gehuisvest. In oktober 1939 bracht Burin de 
Roziers, die ook militair attaché in Den Haag was geweest, een ‘oriëntatiebezoek’ 
aan Nederland.40 Zijn verslag daarvan maakt duidelijk dat de Fransen goed op de 
hoogte waren van de Nederlandse strategie. Het Nederlandse Plan Bruin van 1935 
voorzag in drie legerkorpsen ten noorden van de grote rivieren en nog maar één ten 
zuiden daarvan. Plan Bruin had grote gevolgen voor Belgische en Franse operatie-
plannen. Omdat het Nederlandse legerkorps in De Peel een te grote frontsector had, 
betekende dit volgens Burin de Roziers dat dit legerkorps bij een aanval snel binnen 
de Vesting Holland teruggetrokken zou worden. Het Eerste Legerkorps was volgens 
hem langs de hele kust verspreid om de Duitsers een genoegen te doen. Er was geen 
goede verbinding met de Belgische verdedigingslinies. Het rapport merkte overigens 
ook op dat de Franse opvatting dat Nederlanders Boches (moffen) waren, onzinnig 
was. Duitse familieleden van de koningin hadden geen invloed op de Nederlandse 
regering. In geval van een gelijktijdige Duitse aanval op België en Nederland zouden 
de Nederlanders zich binnen de Vesting Holland terugtrekken, terwijl het 
Nederlandse leger zeer kwetsbaar was voor Duitse luchtaanvallen. 

Volgens Burin hoopte het Nederlandse opperbevel de Duitse aanval in de rich-
ting België te kanaliseren op de lijn Luik – Antwerpen en zo te voorkomen dat 
Holland het voornaamste gevechtsterrein zou worden. Onder deze condities kon 
een Franse, Engelse of Belgische of gecombineerde steun alleen maar resultaat boe-
ken via België. Omdat er vooraf geen afspraken gemaakt konden worden, zou het 
van het moment afhangen wat mogelijk was. Geallieerde landingen op de kust zou-
den weinig opleveren, omdat die eenheden geen ontplooiingsmogelijkheden had-
den. Dat gold ook voor Zeeland. Luchtsteun was mogelijk, maar Holland had on-
voldoende vliegvelden, die bovendien erg kwetsbaar voor Duitse luchtaanvallen wa-
ren. Ondanks de uitstekende politieke en economische verhoudingen tussen 
Nederland en België was militaire samenwerking vrijwel onmogelijk. Het was een 
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somber toekomstperspectief van bondgenootschappelijke samenwerking dat Burin de 
Roziers schetste.

Op 5 december 1939 schreef majoor de Mascureau aan de Militaire 
Inlichtingendienst in Parijs dat door Buitenlandse Zaken in Den Haag een ambtenaar 
was aangesteld om een defensieplan voor samenwerking met de Belgen en de gealli-
eerden te ontwerpen. De ambtenaar, die al contact had gehad met Franse ambassade, 
deed voorstellen over de volgende onderwerpen: 

1. verbinding tussen de voorste linies van de Belgen en de Nederlanders;
2. verdediging door de Engelsen van Walcheren en Zuid-Beveland;
3. bezetting door de Fransen van lijn Breda – Tilburg.

Ten aanzien van het eerste punt gaf het voorstel aan dat de Belgen het gat tussen 
het Albertkanaal en de Nederlandse grens moesten sluiten. Het derde punt ging over 
een bezetting door Franse troepen van de streek tussen Zeeland, regio Bergen op 
Zoom en de achterste lijn van de positie bij de Zuid-Willemsvaart. De Nederlanders 
wilden ten dienste van de voorbereiding van hun verdedigingslinie weten hoeveel 
tijd het de Fransen zou kosten om hun verdedigende opstellingen in te nemen. 

De Mascureau had ook van Nederlandse zijde vernomen dat er in geval van 
oorlog een verzoek aan Frankrijk zou worden gedaan om vier divisies naar Brabant 
te sturen. In dat geval zouden zij de volle medewerking van het Nederlandse leger 
krijgen.41 Dat was de Fransen eind november ook door de Nederlandse militaire at-
taché in Parijs Van Voorst Evekink meegedeeld, hoewel deze dat ontkende tegen-
over de Parlementaire Enquête Commissie (PEC) die na de Tweede Wereldoorlog 
het beleid van de Nederlandse regering tijdens de Tweede Wereldoorlog onder-
zocht.42 Lerecouvreux ondersteunt overigens het idee van zwijgzaamheid van 
Evekink, maar heeft ook het onderhoud op 5 april van de attaché met Gamelin over 
de plannen van de opperbevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten generaal 
H.G. Winkelman (1897 – 1953), gemist.43

Hoe het ook zij, uit de Franse stukken blijkt dat Mascureau op 4 december een 
gesprek aanvroeg met de minister van Oorlog in Den Haag, Dijxhoorn. Lang hoefde 
hij niet te wachten want de minister ontving hem al de dag daarna. In hun onder-
houd kwam naar voren dat Nederland in geval van een Duitse aanval rekende op ge-
allieerde steun. Het Nederlandse leger wilde serieuze aansluiting bij de Belgische 
voorste linies en voorzag Franse acties in de regio Breda – Roosendaal. De 
Mascureau had de minister toen gezegd dat het heel prettig zou zijn, als de Franse 
troepen in dat geval konden steunen op een linie van Geertruidenberg naar de Mark 
en Breda, die de Nederlanders al georganiseerd en bezet hadden. Dijxhoorn had 
hem vervolgens toegezegd dat hij, ook al was hij minister, toch nog voldoende in-
vloed op het Hoofdkwartier had om de suggesties van de attaché te laten uitvoe-
ren.44 Tegenover de Parlementaire Enquête Commissie hield Dijxhoorn uiteraard 
vol dat er vóór 10 mei geen enkele afspraak met de Fransen was gemaakt.45 Hij kon 
dat gemakkelijk zeggen, want er stond weinig op papier en een haperend herinne-
ringsvermogen komt in dergelijke kwesties altijd goed van pas. 
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8. Generaal H.G. Winkelman verlaat na overleg met minister van Defensie A.Q.H. Dijxhoorn 
het departement op Plein 4 in Den Haag, mei 1940 (bron: collectie Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie).
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Overigens was er tussen de lagere niveaus van beide legers helemaal geen overleg ge-
weest en waren geen afspraken gemaakt. Over de eveneens gebrekkige samenwer-
king tussen de Belgen en de Fransen tijdens de opmars van de Duitse pantserdivisies 
door de Ardennen constateert de Duitse historicus Frieser terecht dat juist voor een 
gemeenschappelijk gevoerd vertragingsgevecht dergelijke afspraken onontbeerlijk 
zouden zijn geweest.46 Evenals bij Breda werkten de Belgische en Franse troepen 
weliswaar niet tegen elkaar, maar ook niet samen.

Ondanks de vele bezwaren van Georges en diens ondercommandanten bleef 
Gamelin vasthouden aan zijn opvatting dat de hypothèse Bréda uitgevoerd moest wor-
den. Op 12 maart 1940 schreef hij in zijn Instruction Personelle et Secrète No. 11 dat bij 
voorkeur een verdedigingslinie in de lijn Tilburg – Turnhout betrokken moest wor-
den. Hoe verder oostelijk een dergelijke linie gevormd werd, hoe beter het zou 
zijn.47 De hypothèse Bréda was nu onverbrekelijk met het Dijleplan verbonden. Voor 
generaal Georges zat er niets anders op dan nieuwe bevelen uit te geven. Op 20 
maart 1940 verscheen zijn Instruction personelle en secrète no 9 pour le général commandant 
le groupe d’armées no 1 et le général commandant en chef de la B.E.F., waarin voor het ge-
val dat de hypothèse Bréda uitgevoerd zou worden de 7e Armée de opdracht kreeg

a.  pousser une couverture sur l’Escaut maritime, prête, s’il y a lieu, à renforcer la 
défense hollandaise dans les îles;

b.  déboucher de la position d’Anvers, au nord du canal Albert, de manière à recueillir 
les forces belgo-hollandaises qui se replieraient au sud de la Meuse, et à couvrir nos 
communications avec la Hollande. 

Le front à tenir s’établirait suivant les lignes générales ci-après: 
1o Au mieux, et si les Belges assurent la défense du canal Albert: Tilbourg (ou 
Bréda) – Turnhout, puis canal de jonction vers Quaedmechelen, tenu par les 
Belges.48

Verder kreeg de 1ère Division Légère Mécanique opdracht in het gebied Breda – 
Tilburg als beveiligende strijdmacht op te treden om de opbouw van een sterke ver-
dedigingslinie mogelijk te maken. Voorwaarde daarbij was dat de Belgen in hun ver-
dedigingslinie langs het Albertkanaal stand zouden houden.

Terwijl de 7e Armée zijn operatiebevelen verder uitwerkte, bleven de pogingen 
om Gamelin op andere gedachten te brengen doorgaan.49 

Op 11 april kreeg Gamelin van Van Voorst Evekink te horen dat Nederland de 
Peel-Raamstelling niet hardnekkig zou verdedigen en dat het Derde Legerkorps en 
de Lichte Divisie bij het uitbreken van de vijandelijkheden, onmiddellijk nieuwe po-
sities binnen de Vesting Holland zouden innemen.50 Hierdoor zou de Duitse opmars 
door Noord-Brabant onvoldoende vertraagd worden, waardoor de vooruitzichten 
voor een succesvolle verdediging van West-Brabant slecht waren. Dat gebied was 
volgens Van Voorst Evekink sowieso moeilijk te verdedigen. Bovendien was er geen 
uitzicht op enige militaire samenwerking tussen de Belgen en de Nederlanders waar-
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door de hele operatie van de 7e Armée volgens Georges zinloos was. Gamelin had 
een en ander bovendien ook gehoord van de Engelsen, die hun informatie weer van 
de Nederlandse marineattaché in Londen hadden. In een brief aan Gamelin op 14 
april bracht Georges de Franse opperbevelhebber van zijn bevindingen op de hoog-
te. In zijn brief noemde hij het doorstoten naar Nederlands gebied erg aléatoire, een 
grote gok.51

Gamelin liet zich niet op andere gedachten brengen en beantwoordde de brief 
van Georges al op 15 april. Daarin schreef de opperbevelhebber onder andere:

Je maintiens la mission donnée à la 7e armée car il me paraît impossible pour nous 
d’abandonner systématiquement la Hollande à l’ Allemagne. Nous devons faire effort 
pour donner tout au moins la main aux Hollandais et tâcher d’avoir avec eux une 
communication terrestre.52 

Verder benadrukte Gamelin dat hij het volste vertrouwen in Giraud had bij het 
uitvoeren van diens moeilijke opdracht. Gamelin kon tevreden zijn, want hij had ge-
wonnen, maar Georges was wel zijn strategische reserve kwijtgeraakt. Het wachten 
was nu op de komst van de Duitsers.

De Duitse aanval

Op 10 mei 1940 bestond het XXVI. Armeekorps uit de 254. Infanteriedivision, de 
256. Infanteriedivision, de SS-Verfügungsdivision en de 9. Panzerdivision. De SS-
Verfügungsdivision was pas op 10 mei 1940 onder bevel van het XXVI. Armeekorps ge-
steld, zodat Von Bock nog te elfder ure enige versterking had gekregen voor de op-
lossing van de problemen die zich bij Breda konden voordoen.53 De commandant 
van de 18. Armee, General der Artillerie Georg von Küchler (1881 – 1961), was bij de 
aanvang van het Duitse offensief bij Gennep aanwezig, waarmee hij tot uitdrukking 
bracht dat het zwaartepunt van de aanval van zijn leger bij het XXVI. Armeekorps lag.

De spoorbrug over de Maas bij Gennep was onbeschadigd in Duitse handen ge-
vallen, waardoor een gepantserde trein en daarachter een goederentrein met daarin 
een infanteriebataljon bij Mill de Peel-Raamstelling binnendrong. De Duitsers richt-
ten zich ter verdediging in in afwachting van de nakomende Duitse troepen om 
daarna de bres in de Peel-Raamstelling te vergroten, zodat het XXVI. Armeekorps 
met zijn opmars naar Breda kon beginnen. Ten noorden van de spoorbrug begon-
nen de Duitse genisten onmiddellijk met de bouw van een pontonbrug. De opzet 
van het Duitse plan was dat de 254. Infanteriedivision en de 256. Infanteriedivision de 
Maaslinie en de Peel-Raamstelling zouden doorbreken, waardoor de 9. 
Panzerdivision de mogelijkheid geboden werd snel naar de Moerdijkbruggen op te 
rukken. Het grootste probleem waarmee de Duitsers te kampen hadden, was niet 
zozeer de Nederlandse tegenstand, maar was meer van verkeerstechnische aard. Aan 
de Duitse kant van de Maas ontstond door het beperkte wegennet en de geringe ca-
paciteit van de pontonbrug en de spoorbrug een geweldige verkeerschaos. Het kost-
te veel moeite orde op zaken te stellen, waardoor de 9. Panzerdivision pas op 11 mei 
om 08.30 uur met het oversteken van de Maas begon. 
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De Duitse bevelvoering op legerkorpsniveau en hoger werd door een uitstekend 
rapportagesysteem ondersteund, waardoor de commandanten steeds zeer goed op de 
hoogte waren van de ontwikkelingen in de frontlijn. Behalve de Morgen-, Abend- en 
Tagesmeldungen, kwam de informatie ook uit lange-afstandluchtverkenning en inci-
dentele rapportages van de ondercommandanten. Daarnaast werden de radioverbin-
dingen van de eigen eenheden afgeluisterd en de resultaten daarvan doorgegeven, 
waarbij leger en luchtmacht nauw samenwerkten. 

Aangezien Von Bock en zijn ondercommandanten de Nederlandse gevechts-
kracht laag inschatten, was alleen gevaar van toegesnelde Franse en Engelse eenheden 
te verwachten. Wat dat betreft kon Von Bock voorlopig gerustgesteld zijn, want uit 
de Duitse luchtverkenning was gebleken dat er nog geen grote Franse of Engelse 
troepenverplaatsingen naar Nederland plaatsvonden.

Tegen de avond van 10 mei was het voor de Heeresgruppe B duidelijk dat het of-
fensief volgens plan verliep en dat het zwaartepunt van de aanval van de 18. Armee in 
Noord-Brabant lag. De opdracht voor de 18. Armee voor 11 mei luidde dan ook:

Durchstoß durch die Peel-Stellung und Vorwerfen starker schneller Verbände auf 
Breda, um die LL-Truppen (Luftlande Truppen) in der Festung Holland die hand 
zu reichen.54

In de vroege morgen van 11 mei werden het Derde Nederlandse Legerkorps en 
de Lichte Divisie volgens plan binnen de Vesting Holland teruggetrokken en kreeg 
de commandant van de Peeldivisie te horen dat hij nu met de verdediging van heel 
Noord-Brabant belast was.

Terwijl de Duitse infanteristen de Peel-Raamstelling verder veroverden, trok de 
9. Panzerdivision over de bruggen bij Gennep en ging op weg naar de 
Moerdijkbruggen. De Nederlandse verdediging was ineengestort en op enkele ach-
terhoedegevechten na kozen de Nederlandse soldaten voor zover zij niet krijgsge-
vangen gemaakt werden, in westelijke richting het hazenpad.

Op 11 mei om 12.40 uur liet Oberbefehlshaber des Heeres Generaloberst von 
Brauchitsch via zijn chef-staf aan Von Bock weten dat het Generalkommando XXXIX 
onder bevel van General der Panzertruppen Rudolf Schmidt (1886 – 1957) ter be-
schikking van het 18. Armee zou komen.55 Zoals al bij de voorbereiding van Fall 
Gelb was voorzien, zou deze staf operationeel kunnen worden ingezet, wanneer het 
XXVI. Armeekorps in de omgeving van Breda zou zijn aangekomen. Dan moesten 
beslissingen worden genomen over de voortzetting van de strijd tegen de Vesting 
Holland, de geallieerde posities bij Antwerpen en een mogelijke Engelse dreiging uit 
Zeeland.

De 9. Panzerdivision rukte langs twee aanvalsassen op. De noordelijke colonne 
met de Gruppe Apell voorop, trok door de Langstraat via Dongen naar Oosterhout, 
dat op 12 mei omstreeks 09.20 uur werd bereikt. In de vroege morgen van 12 mei 
hadden de Nederlanders de bruggen over het Wilhelminakanaal en het Markkanaal 
bij Oosterhout, op de brug over het Wilhelminakanaal bij de Goorstraat in 
Oosterhout na, opgeblazen.56 Via deze niet opgeblazen brug bereikten de voorste 
eenheden van de noordelijke colonne van de 9. Panzerdivision op weg naar de 
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Moerdijkbruggen om 15.00 uur Den Hout.57 Tegen 17.00 uur werd die middag 
contact gemaakt met de Duitse parachutisten die de Moerdijkbruggen bezet hadden. 
Verheugd berichtte Von Bock aan Kesselring:

Die Heeresgruppe steht wie versprochen, am 3. Tage abends mit Anfängen an der 
Moerdijker Brücke. Sie dankt für kameradschaftliche Hilfe.58

De Franse colonnes die door de Duitse Stukas aangevallen waren, zullen die ka-
meraadschappelijke hulp vast niet op prijs gesteld hebben.

De zuidelijke colonne van de 9. Panzerdivision, die via Tilburg naar Breda op-
rukte, kreeg de opdracht om posities ten zuiden en westen van Breda in te nemen 
om een mogelijke aanval van de geallieerden af te slaan, zolang het Generalkommando 
XXXIX niet volledig operationeel was.59 

Op 11 mei in de middag was de Leibstandarte Adolf Hitler onder direct bevel van 
het 18. Armee gesteld en verplaatste deze zich via Arnhem, Bocholt en Mook naar 
Heesch, dat op 13 mei bereikt werd.60 Daarna werd de Leibstandarte onder bevel van 
het XXXIX. Armeekorps gesteld en kreeg het de opdracht in de richting van 
Geertruidenberg op te rukken om vervolgens via Wagenberg en de Moerdijk-
bruggen naar Dordrecht te gaan, waar het in de avond van dezelfde dag aankwam. 

9.  Duitse pantserwagens trekken over de Moerdijkbrug. (bron: collectie Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie).
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Op enkele kleine schermutselingen na, verliep deze opmars zonder grote problemen. 
De volgende morgen werd het regiment onder bevel van de 9. Panzerdivision gesteld 
en vervolgde het zijn opmars naar Rotterdam. 

De opmars in Noord-Brabant werd door de Heeresgruppe B op de voet gevolgd. 
De Belgische en Nederlandse tegenstand was, zoals verwacht, gering, terwijl over de 
Engelse en Franse reacties nog geen duidelijk beeld bestond. In de middag van 11 
mei kwam bij de Heeresgruppe B het bericht binnen dat vanuit Antwerpen verschil-
lende vijandelijke colonnes zich in de richting van de lijn Oosterhout – Turnhout 
bewogen. Onmiddellijk werd er luchtsteun bij de Luftwaffe aangevraagd om die co-
lonnes aan te vallen, zodat zij niet eerder dan de 9. Panzerdivision bij de 
Moerdijkbruggen zouden aankomen. Vanuit de optiek van de Heeresgruppe B was 
11 mei een geslaagde dag, want de voorste eenheden van de 9. Panzerdivision hadden 
omstreeks 16.20 uur bij Veghel de Zuid-Willemsvaart overschreden en de vooruit-
zichten om tijdig de Moerdijkbruggen te bereiken, waren goed. Zware tegenstand 
werd eerst in de Dijlelinie verwacht, terwijl de Nederlandse tegenstand in de 
Grebbelinie als nicht entscheidend voor de aanval op de Vesting Holland werd be-
schouwd. Ook op 12 mei verliepen de operaties van de 18. Armee geheel volgens de 
verwachtingen. De onverwacht sterke Nederlandse tegenstand op de Grebbeberg 
werd als operativ nicht ungünstig beoordeeld, omdat daardoor Nederlandse troepen ge-
bonden werden.61 Van de twee Franse divisies die inmiddels in Noord-Brabant gelo-

10.  Duitse infanteristen in de omgeving van Breda op 14 mei 1940. (bron: collectie Nederlands Instituut 
voor Militaire Historie).
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kaliseerd waren, verwachtte Von Bock geen tegenstand van enige noemenswaardige 
betekenis.62 Over de evacuatie van Breda op 12 mei is in de Duitse oorlogsdagboe-
ken niets terug te vinden. Gezien de goede Duitse luchtverkenning is het onwaar-
schijnlijk dat de Bredase vluchtelingencolonnes niet zijn opgemerkt, zodat het plau-
sibel is dat die colonnes niet vermeld werden omdat zij van geen enkel militair be-
lang waren.

Op 13 mei werd een reorganisatie doorgevoerd, waarbij het XXXIX. Armeekorps 
en het XXVI. Armeekorps hun nieuwe opdrachten kregen. Het XXXIX. Armeekorps 
bestond nu uit de 7. Fliegerdivision, de 22. Luftlandedivision, de 254. Infanteriedivision, 
de 9. Panzerdivision en de Leibstandarte ‘Adolf Hitler’. De opdracht van dit legerkorps 
was via de lijn Dordrecht – Rotterdam de Vesting Holland binnen te dringen en het 
Nederlandse leger definitief te verslaan. 

Het XXVI. Armeekorps kreeg de opdracht West-Brabant en de Scheldemonding 
(Zuid-Beveland en Walcheren) te bezetten en de zuidflank van de 18. Armee tegen 
aanvallen vanuit Antwerpen te beveiligen. Voor die taken beschikte het 
Generalkommando XXVI over de 256. Infanteriedivision, de SS-Verfügungsdivision de 
225. Infanteriedivision en de 208. Infanteriedivision. Deze twee laatste divisies waren 
eerst legerreserve geweest, maar marstechnisch onder bevel van de 18. Armee gesteld. 
Totdat de lijn Hilvarenbeek – Tilburg bereikt was, waren de grootste problemen 
waarmee de SS-Verfügungsdivision te kampen had, de opgeblazen bruggen en het be-
perkte Noord-Brabantse wegennet geweest.63 Op 13 mei werd de weg Antwerpen – 
Breda tussen Zundert en Breda bereikt. Nadat de Franse troepen uit West-Brabant 
verdreven waren, bouwde het XXVI. Armeekorps een verdedigend front in de rich-
ting van Antwerpen op, terwijl het SS-Regiment Deutschland van de SS-
Verfügungsdivision zonder al te veel moeite Zuid-Beveland binnendrong.

Op 14 mei besloot generaal Winkelman de strijd te beëindigen, waarna de offi-
ciële capitulatie op 15 mei in Rijsoord bij Rotterdam getekend werd. An Haaresbreite 
hing der Sieg schreef Fedor von Bock in zijn dagorder van 15 mei waarin hij de 18. 
Armee complimenteerde met de behaalde overwinning. Dat de gehele operatie vol-
gens plan verlopen was, betekende niet dat de 18. Armee te horen moest krijgen dat 
het allemaal niet zo moeilijk was geweest. Om de overwinnaars aan te moedigen tot 
het plegen van nog grotere heldendaden was het beter een voorstelling van zaken te 
geven als was het kantje boord geweest.

De Franse reactie

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 ontving de 7e Armée het bericht van 
Alouette (codenaam van Billotte) voor Argonaute (codenaam van Giraud) met de in-
houd: Exécution Manoeuvre B(elgië) H(olland). De opmars van eenheden van de 7e 
Armée naar West-Brabant begon. Die ochtend meldde de Nederlandse militaire atta-
ché Van Voorst Evekink zich in Vincennes bij Gamelin. Hij bracht aan de Franse 
opperbevelhebber het verzoek van generaal Winkelman over om onmiddellijk een 
legerkorps met vier infanteriedivisies naar de Vesting Holland te sturen. Tevens in-
formeerde hij Gamelin over het terugtrekken van het Derde Nederlandse Legerkorps 
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en de Lichte Divisie naar de Vesting Holland. Zelfs al zou Gamelin zo’n troepen-
macht van ruim 60.000 man op de been hebben kunnen brengen, dan was de on-
voorbereide verplaatsing daarvan in enkele dagen marstechnisch een onmogelijkheid. 
Een telefonisch gesprek op die morgen van Winkelman met Gamelin, waarin de 
eerste nogmaals om geallieerde steun vroeg, werd voor kennisgeving aangenomen. 
Het had geen enkele invloed op de operaties van de 7e Armée.64 

De 7e Armée bestond uit de 1ère Division Légère Mécanique (DLM), het Ier Corps 
d’Armée (CA) en het XVIe Corps d’Armée (CA). De 25e Division d’ Infanterie Motorisée 
(DIM) en de 60e Division d’ Infanterie (DI) behoorden tot het Ier Corps d’Armée.65 De 
opdracht van dit legerkorps was het afsluiten van de linie Tilburg – Woensdrecht. 
Daarvoor moest het gebied ten noorden van Antwerpen en ten westen van de Mark 
bezet worden. Voor de uitvoering van die taak arriveerden de eerste infanterie-een-
heden van de 25e Division d’ Infanterie Motorisée op 11 mei ten westen van Breda. De 

11.  De generaals Fedor von Bock 
(rechts) en Georg von Küchler op 
15 mei 1940 in Rijsoord bij 
Rotterdam. (bron: collectie 
Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie).
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divisiecommandant was generaal Molinié, terwijl de infanterie van de divisie onder 
bevel van generaal Monniau stond. Zij hadden hun commandoposten respectievelijk 
in Antwerpen en Etten. De hoofdmacht van de divisie passeerde pas in de nacht van 
11 op 12 mei de Schelde bij Antwerpen. De opmars werd in de loop van 12 mei 
stopgezet, omdat de Belgen de verdediging van het Albertkanaal hadden losgelaten 
en besloten was dat de Franse eenheden in zuidelijke richting zouden terugtrekken. 

Voor verkenning en de beveiliging van de opbouw van de Franse verdedigings-
linie tussen Breda, Turnhout en het Albertkanaal had Giraud twee Groupements de 
Reconnaissance ingezet: de Groupement de Beauchesne onder bevel van kolonel de 
Beauchesne en de Groupement Lestoquoi onder bevel van luitenant-kolonel Lestoquoi. 
Beide Groupements ontvingen hun bevelen van generaal Picard, die commandant van 
de 1ère Division Légère Mécanique was en zijn commandopost in Oostmalle had.

De Groupement Lestoquoi was op 10 mei om 22.00 uur in Zundert bij de 
Nederlands-Belgische grens aangekomen. Lestoquoi ging vooruit en bereikte na veel 
moeite – hij moest vele versperringen passeren – Breda. Daar had hij op het stadhuis 
een gesprek met enkele stadsbestuurders en kolonel Schmidt. Met Schmidt werden 
enkele globale afspraken over samenwerking gemaakt. Schmidt ging daarna naar 
Oostmalle om steun van generaal Picard te krijgen. Deze ontving hem vriendelijk, 
maar kon weinig voor hem doen. De kolonel stond voor een hopeloze taak, want de 

12.  De Franse verkennings- en beveiligingsoperaties (bron kaart: Wilson, Vijf dagen, (1960).
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terugtocht van zijn troepen in westelijke richting was in een chaotische, massale 
vlucht ontaard. De Fransen daarentegen voerden consequent hun verkenningen en 
beveiligingsoperaties volgens plan uit.

Het 6e Regiment Cuirassiers van de 1ère Division Légère Mécanique bezette de lijn 
Tilburg – Goirle en voerde met pantserwagens verkenningen uit in de richting ’s-
Hertogenbosch en Eindhoven. Het regiment beschikte daarvoor over motoren met 
zijspan met mitrailleurs als bewapening en Panhard pantserwagens, die met 3,7 cm 
kanonnen uitgerust waren. Het 4e Regiment Dragons Portés van dezelfde divisie nam 
verdedigende posities in de lijn Reussel – Lage Mierde – Diessen in. 

Op 11 mei had de Groupement Lestoquoi posities ingenomen tussen Oosterhout 
en Tilburg langs het Wilhelminakanaal, in Chaam en Gilze, waar de commandopost 
was. De ontwikkelingen in België noodzaakten Gamelin op 11 mei om 13.20 uur 
het volgende bericht naar generaal Georges te sturen:

Étant donnée la situation, celle des Belges en particulier, il ne faut pas que le général 
Giraud s’engage sensiblement au delà de Bréda, d’ou alors il serait en état d’aider les 
Hollandais pour reprendre le pont de Moerdyk et établir les communications de ce côté 
avec eux. D’après une conversation téléphonique que je viens d’avoir avec le chef 
d’état-major hollandais, ce qui les gêne ce sont les Allemands débarqués en grand 
nombre dans la région de Delft et qui se dirigent sur La Haye. Il me paraît que c’est 
avant tout l’aviation britannique qui peut prêter son concours.66 

Het was de Fransen duidelijk geworden dat de Belgen het Albertkanaal en de 
Maas tussen Maastricht en Namen niet hardnekkig verdedigden en dat het Dijleplan 
in gevaar kwam. Voor Georges en Giraud was het bericht van Gamelin geen verras-
sing, want zij hadden al voorbereidingen getroffen om hun troepen uit Noord-

13. Twee Franse Renault 
tanks, gestrand in 
Noord-Brabant. 
(bron: collectie 
Nederlands Instituut 
voor Militair 
Historie).
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Brabant terug te trekken. Zij hadden nooit veel heil in de hypothèse Bréda gezien en 
liepen niet, zoals hun opperbevelhebber, achter de feiten aan.

De Nederlandse legerleiding had een andere opvatting over de gang van zaken 
dan Gamelin en deelde de Nederlandse bevolking in het legerbericht van 11 mei ge-
ruststellend mee:

Fransche en Engelsche strijdkrachten zijn ons te hulp gesneld, en zullen gezamenlijk 
met de Nederlandsche troepen onzen vaderlandschen bodem verdedigen. Onze 
grenstroepen volbrachten moedig hun taak. De hun opgedragen vernielingen werden 
tot stand gebracht. Daarna werden zij grootendeels teruggenomen.67 

Dat de vernielingen goed uitgevoerd waren, was de Fransen al opgevallen, toen 
zij Nederland te hulp snelden en na het passeren van de Belgisch-Nederlandse grens 
daardoor de nodige vertragingen opliepen. De Groupement de Beauchesne kwam in de 
avond van 11 mei en in de morgen van 12 mei in West-Brabant aan met de op-
dracht achter de Mark en de Dintel positie te kiezen en op de rechterflank aanslui-
ting te zoeken met de 25e Division d’Infanterie Motorisée die Breda zou verdedigen. 
Vervolgens werden door de Beauchesne verkenningen naar Moerdijk en 
Geertruidenberg uitgevoerd om de herovering van de Moerdijkbruggen voor te be-
reiden. Het resultaat van die verkenningen was niet hoopgevend, terwijl het Duitse 
luchtoverwicht ervoor zorgde dat grootschalige Franse operaties of troepenverplaat-
singen nauwelijks mogelijk waren.

14. Franse stellingen op 11 mei 1940 (bron: C.P. Coenders, ‘1940’, Armex).

Jaarboek De Oranjeboom 63 (2010)



31

In de loop van 12 mei werden de Fransen door de oprukkende Duitsers steeds meer 
in westelijke richting teruggedreven. Het 6e Regiment Cuirassiers viel met een gedeel-
te op Breda terug, terwijl de Groupement Lestoquoi stellingen betrok in de lijn Chaam 
– Baarle Nassau – Turnhout. Het 4e Regiment Dragons Portés zocht in de nacht van 12 
op 13 mei zijn heil achter het kanaal van Turnhout.

In de morgen van 12 mei kreeg Giraud van Billotte opdracht zijn hele leger 
achter de lijn Antwerpen – Namen terug te trekken. Die operatie vond in de nacht 
van 12 op 13 mei plaats. De 25e Division d’ Infanterie Motorisée had tot dan toe nau-
welijks gevechtscontact met de Duitse grondtroepen gehad en viel met de 1ère 

Division Légère Mécanique terug achter de lijn Bergen op Zoom, Minderhout en 
Turnhout. De Groupement de Beauchesne bleef op 13 mei zolang mogelijk in de om-
geving van Breda om de terugtocht van de Fransen te maskeren.68 De manoeuvre 
Bréda was definitief door de Fransen opgegeven. De laatste gevechten van het 7e 
Armée in Noord-Brabant vonden op 14 mei bij Huijbergen en Bergen op Zoom 
plaats.69 De Fransen troepen bleven wel nog op Zuid-Beveland en Walcheren om de 
Scheldemonding zolang mogelijk in geallieerde handen te houden.

De missie van generaal Mittelhauser

Général d’Armée (luitenant-generaal) Eugène Mittelhauser (1873 – 1949) werd 
op 10 mei omstreeks 09.30 uur door Gamelin in Vincennes ontvangen en kreeg de 
opdracht in Nederland de komst van een Franse militaire missie voor te bereiden. 70 
De komst van Mittelhauser gaf Van Voorst Evekink om 11.30 uur telefonisch aan 
Den Haag door.71 Met twee auto’s vertrok Mittelhauser, vergezeld van majoor 
Winsback, kapitein Henquin en eerste luitenant Pirson, via Montry en La Ferté-
sous-Jouarre richting België. Om 21.30 uur was het gezelschap in Dendermonde 
waar het door twee Belgische motorrijders opgewacht werd om naar de commando-
post van het 7e Armée geëscorteerd te worden, dat zich in Hamme bij St.-Niclaas be-
vond.72 Na een gesprek met Giraud op 11 mei om 04.30 uur ging Mittelhauser naar 
de commandopost in Oostmalle van generaal Picard, de commandant van 1ère 
Division Légère Mécanique. Daarna ging hij naar Breda voor een gesprek met kolonel 
Dario, die daar zou zijn. Toen die niet te vinden was, ging Mittelhauser naar het 
stadhuis van Breda voor een ontmoeting met burgemeester Van Slobbe. Deze ont-
ving hem allerhartelijkst en gaf een uiterst sombere voorstelling van zaken. De 
Moerdijkbruggen waren in Duitse handen en de Duitse Vijfde Colonne was zeer ac-
tief en zorgde voor grote overlast. Om 10.20 uur vertrok het gezelschap in de rich-
ting Antwerpen. Halverwege Breda – Antwerpen lagen nog de uitgebrande resten 
van enkele voertuigen van de 25e Division d’Infanterie Motorisée, die door de Luftwaffe 
aangevallen waren. Mittelhauser schreef een eerste verslag over zijn ervaringen en 
stuurde dat met Hennequin en Pirson naar Giraud. Zelf ging hij voor de laatste in-
formatie opnieuw naar de commandopost van Picard, waar hij om 16.20 uur aan-
kwam. Daarna keerde hij naar Hamme terug. 

De volgende morgen, de 12e, ging Mittelhauser via Antwerpen naar Westmalle, 
waar Picard inmiddels een nieuwe commandopost betrokken had en voor een be-
spreking zijn ondercommandanten verzameld had. Daar arriveerde om 09.30 uur 
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ook Giraud met het slechte nieuws dat de Belgische tegenstand minimaal was. Picard 
kreeg opdracht voorbereidingen te treffen voor een terugtrekken achter de Dijle en 
de Schelde. Mittelhauser besloot nu, om over Vlissingen naar Den Haag te gaan. Hij 
vertrok om 11.00 uur en lunchte om 12.30 uur in de stationsrestauratie van Bergen 
op Zoom. Daar schreef hij een tweede rapport dat door Henquin en Pirson naar 
Hamme gebracht werd en dat vandaar telefonisch aan Vincennes moest worden 
doorgegeven. Het rapport werd diezelfde dag om 17.55 uur in Vincennes ontvan-
gen.73 

Na zijn aankomst in Vlissingen om 16.50 uur kwam Mittelhauser tot de ontdek-
king dat daar geen schip aanwezig was om hem naar Den Haag te brengen. Hij keer-
de daarom terug naar Hamme. Het was inmiddels 20.00 uur. Tijdens zijn omzwer-
vingen was Mittelhauser steeds door majoor Winsback vergezeld geweest. De vol-
gende morgen nam Mittelhauser telefonisch contact op met de Amiral Nord, admiraal 
Jean Abrial (1879 – 1962), om een schip naar Nederland te regelen. Abrial ging met 
het verzoek akkoord en om 17.00 uur lag in Duinkerken de torpedobootjager 
Cyclone gereed. Mittelhauser trof daar ook de Franse militaire missie, bestaande uit 
général de division (generaal-majoor) Lascroux, kolonel de Lespinasse-Fonsegrive en 
majoor Moreau.74 Hennequin en Pirson keerden terug naar Vincennes, terwijl 
Mittelhauser en de militaire missie aan boord gingen. Om 17.30 uur werd zee geko-
zen, waarna het schip op 14 mei om 03.30 uur voor IJmuiden voor anker ging. Daar 
werd overgestapt op een schip van de Nederlandse kustwacht, dat over een vaste te-
lefoonverbinding met de vaste wal beschikte.75 Daar bleek alleen de Admiraliteit be-
reikbaar. Met een motorbootje werd het gezelschap naar IJmuiden gebracht, waar 
voor het station om 06.00 uur twee auto’s gereed stonden die de Nederlandse mari-
ne geregeld had om het gezelschap naar Den Haag te brengen. 

Om 07.30 uur arriveerde Mittelhauser eindelijk bij de het Nederlandse hoofd-
kwartier aan de Lange Voorhout 7 voor zijn bezoek aan generaal Winkelman. Deze 
kwam net uit zijn bureau, zei wat chagrijnig tegen de bondgenoten dat ze te laat wa-
ren en verwees hen naar generaal-majoor H.A.C. Fabius (1878 – 1957). Deze was 
zeer hoffelijk maar vertelde dat de strijd verloren was. Mittelhauser verzocht hem 
daarom een veilige terugtocht van zijn Franse bondgenoten te regelen. Fabius kon of 
wilde dat niet en schoof het vuiltje naar de Koninklijke Marine door. Die toonde 
meer begrip en Mittelhauser werd door vice-admiraal J.Th. Furstner (1887 – 1970) 
in afwachting van zijn vertrek in het hoofdkwartier van de commandant Zeemacht 
aan de Badhuisweg in Scheveningen ondergebracht. Voordat Mittelhauser het 
hoofdkwartier van de Nederlandse opperbevelhebber verliet, had hij ook nog een 
kort gesprek met de chef-staf van de Landmacht, generaal-majoor H.F.M. van 
Voorst tot Voorst (1886 – 1971) waarin hij hem erover informeerde dat de Fransen 
op 12 mei met de terugtocht begonnen waren.76 

Vice-admiraal Furstner had voor zichzelf en een aantal Nederlandse marineoffi-
cieren zeetransport naar Engeland georganiseerd en bood de Fransen aan daarvan ge-
bruik te maken. Toen het aangevraagde oorlogsschip niet verscheen, vertrok het 
hele gezelschap, waarbij zich ook de Engelse militaire missie had aangesloten, om 
21.30 uur met de motorbotter Johanna (Sch1) naar Duinkerken waar zij op 15 mei 
om 08.00 uur aankwamen.77
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Over de Franse en Engelse bondgenoten schreef Van Voorst tot Voorst later in zijn 
verslag:

Den volgenden morgen vernamen wij dat beide missies ons zinkend schip reeds 
hadden verlaten. Wij zetten echter de strijd nog door.78 

Il faut évacuer

Op 12 mei 1940 vond de evacuatie van de gehele Bredase bevolking plaats om-
dat de Fransen daartoe het bevel gegeven zouden hebben. Als reden was gegeven dat 
de Fransen bij Breda een verdedigingslinie hadden opgebouwd die tot het uiterste 
verdedigd zou worden. Hoewel historici van naam zoals L. de Jong en V.E. 
Nierstrasz, zonder meer aannemen dat die opdracht door de Fransen gegeven is, zijn 
er ook andere opvattingen. In het jaarboek van De Oranjeboom van 1994 heeft 
Hein van den Assem in zijn bijdrage De evacuatie van Breda dat Franse bevel aan de 
orde gesteld.79 Na een grondig onderzoek kwam hij tot de conclusie dat er geen en-
kel bewijsstuk is dat de Fransen zo’n bevel gegeven zouden hebben. De burgemees-
ter B.W.Th. van Slobbe had de opdracht tot evacuatie na Frans advies op eigen ge-
zag gegeven. In alle mondelinge en schriftelijke discussies daarover hebben de burge-
meester en het gemeentebestuur naar voren gebracht dat het Il faut évacuer wel 
degelijk een Frans bevel was geweest, zodat de verantwoordelijkheid voor de evacu-
atie bij de Fransen lag.

Zoals in het voorgaande is aangetoond, waren de Fransen op 11 mei niet in staat 
Breda en omgeving krachtig te verdedigen, omdat er te weinig troepen waren, ter-
wijl de terugtocht op 12 mei in gang werd gezet. Bovendien was de Franse legerlei-
ding er helemaal niet op gesteld dat stedelijke bevolkingen geëvacueerd zouden wor-
den, omdat die mensenmassa’s op de wegen de eigen troepenverplaatsingen zouden 
hinderen. Zo was de bevolking van Tilburg niet geëvacueerd, terwijl later de evacu-
atie van Antwerpen expliciet verboden werd. 

Van Slobbe was een oud-beroepsofficier, zodoende moet hij toch over voldoen-
de kennis van zaken beschikt hebben om te beoordelen of de Fransen werkelijk de 
intentie hadden om Breda hardnekkig te verdedigen. Het is daarom vreemd dat hij 
voor zijn besluit tot evacuatie zich alleen heeft laten leiden door een mondelinge 
mededeling van wethouder Struyken, die zijn informatie weer van een Franse offi-
cier gehoord had. Het lijkt er meer op dat Van Slobbe het Il faut évacuer goed ge-
bruikt heeft om niet verantwoordelijk te worden gesteld voor de evacuatie.

De Nederlandse beeldvorming van de strijd in West-Brabant

In 1944 verscheen van de hand van de toenmalige kolonel P.L.G. Doorman in 
Londen het boekje Military Operations in the Netherlands from 10th-17th May, 1940. 
Het was een uitgave van de voorlichtingsdienst van de Nederlandse regering en gaf 
een feitelijk overzicht van de gevechtshandelingen in 1940. Het doel was uit te leg-
gen dat er ondanks het gegeven dat Nederland al na vijf dagen capituleerde, toch 
veel bereikt was. Over de strijd in Noord-Brabant werd opgemerkt dat het door de 
Nederlandse tegenstand tweeëneenhalve dag geduurd had voordat de Duitsers con-
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tact met hun parachutisten bij de Moerdijkbruggen hadden kunnen maken. 
Daardoor konden de Fransen het gebied ten westen van Tilburg bereiken, voordat 
de Duitsers daar waren. Vervolgens stelt de schrijver zonder blikken of blozen:

If these troops had succeeded in arresting the German advance on the line Turnhout 
– Tilburg or Turnhout – Breda, this contact would indeed never have been made, 
and the campaign in Holland would have taken an entirely different course.80

Op een indirecte manier geeft Doorman aan dat de Fransen gefaald hadden en 
dat de schuld van het rampzalig verlopen krijgsverloop niet bij de Nederlanders lag. 

In Nederland is na de oorlog heel verschillend geoordeeld over het Franse op-
treden in Brabant. In haar eindverslag komt de Parlementaire Enquête Commissie 
onder andere tot de volgende conclusie:

De commissie ziet voorts niet in, dat de Fransen ten gevolge van de ontruiming van 
de Peel-Raamstelling op de avond van de eerste oorlogsdag de Moerdijk niet hebben 
kunnen bereiken. Zij hebben daartoe ongetwijfeld de gelegenheid gehad, doch hebben, 
om welke reden dan ook, geen pogingen gedaan om de Moerdijkbrug te ontzetten.81 

De commissie baseerde haar oordeel in belangrijke mate op het verhoor van 
oud-minister van Defensie A.Q.H. Dijxhoorn, dat op 22 juli 1948 gehouden werd. 
Met Dijxhoorn werd toen uitvoerig over de vraag gesproken of de Peel-
Raamstelling nu wel of niet hardnekkig verdedigd had moeten worden om de 
Fransen voldoende tijd te geven de hypothèse Bréda uit te voeren. Volgens Dijxhoorn 
was het hardnekkig verdedigen van de Peel-Raamstelling niet mogelijk geweest, 
maar zouden de Fransen desondanks bij een krachtiger ingrijpen voldoende tijd ge-
had hebben tijdig bij Breda en de Moerdijkbruggen aan te komen.82 De bewering 
van generaal Reijnders dat de Fransen tijdens diens opperbevelhebberschap tot aan 
de Peel-Raamstelling zouden oprukken, wees hij als onzin van de hand. Generaal 
Winkelman conformeerde zich tijdens zijn verhoren in grote lijnen aan de opvattin-
gen van Dijxhoorn, wat niet verwonderlijk is, omdat hij in samenspraak met 
Dijxhoorn de plannen van Reijnders veranderd had.83 

De voormalige Nederlandse opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, gene-
raal Reijnders, die op 5 februari 1940 het veld had moeten ruimen voor Winkelman 
wegens zijn conflicten met de regering en in het bijzonder met Dijxhoorn, had heel 
andere opvattingen. Het verhoor van Reijnders door de Parlementaire Enquête 
Commissie lijkt meer op een herhaling van de brochurestrijd die hij in 1945 en 1946 
met Dijxhoorn had.84 De oud-opperbevelhebber bleef erover doorzeuren dat de 
Fransen niet tot de Peel-Raamstelling opgemarcheerd waren, omdat Dijxhoorn en 
Winkelman zijn verdedigingsplan veranderd hadden. Hij vond dat de Fransen niets 
verweten kon worden, omdat de Nederlanders de Peel-Raamstelling zo snel hadden 
ontruimd.85 Uit het eindverslag van de Enquête Commissie blijkt dat zij niet erg on-
der de indruk van de verklaringen van Reijnders was. 

In Onderdrukking en Verzet spreekt de chef-staf van Winkelman, generaal-majoor 
Van Voorst tot Voorst wel begrip uit voor het Franse optreden, maar toch ook te-
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leurstelling over het feit dat zij de Moerdijkbruggen niet hadden heroverd en in het 
algemeen het Nederlandse leger weinig steun hadden gegeven.86 Het hoofd van de 
militaire inlichtingendienst, generaal Fabius, ging veel verder en zei tegen de com-
missie dat het Franse leger volkomen had gefaald.87

Kolonel Schmidt en majoor J.F. Hendriksz, die nauw met de Fransen samenge-
werkt hebben, hadden bij hun verhoren veel kritiek op de Franse gevechtskwalitei-
ten. De antwoorden van kolonel Schmidt maken duidelijk dat hij zwaar gefrustreerd 
was, omdat hij na de oorlog niet tot generaal bevorderd was. Volgens hem had de 
legerleiding in Den Haag geen oog gehad voor de zware gevechten die zijn troepen 
geleverd hadden. Als onderbouwing daarvoor bracht hij naar voren dat hij 250 man 
voor hun heldhaftig gedrag voor de Militaire Willemsorde had voorgedragen, maar 
dat Den Haag daarop niet gereageerd had. 

De populaire schrijver E.H. Brongers vindt de verplaatsing van de Leibstandarte 
Adolf Hitler van de Veluwe naar Noord-Brabant operationeel gezien onbegrijpelijk. 
Hij weet zijn lezers te vertellen dat de Leibstandarte alleen die vreemde opdracht 
kreeg om in de gelegenheid te zijn bij de overwinningsparade in Amsterdam triom-
fantelijk mee te marcheren en zo reclame voor de SS te maken. Nu zal het de SS-
leiding goed zijn uitgekomen dat de Leibstandarte aan die parade vol vlagvertoon 
heeft deelgenomen, maar de reden van haar aanwezigheid in Noord-Brabant was, 

15.  Kolonel L.J. Schmidt, territoriaal bevelhebber 
voor Noord-Brabant. (bron: collectie generaal 
Maczek Museum Breda).
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zoals in het voorgaande aangegeven is, een totaal andere.88 Hoewel Brongers ener-
zijds begrip toont voor de moeilijke situatie waarin de Fransen zich in Noord-
Brabant bevonden, verwijt hij hen keer op keer dat zij niet krachtdadig optraden, 
besluiteloos waren, geen initiatieven ontwikkelden, hun beloftes niet hielden en hun 
Nederlandse bondgenoten voortdurend in de steek lieten.89

Bij zijn verhoor door de Parlementaire Enquête Commissie op 11 maart 1948 
zei V.E. Nierstrasz dat de Fransen als zij krachtiger hadden doorgezet, vermoedelijk 
de Duitsers verhinderd hadden vanuit Noord-Brabant de Moerdijkbruggen te berei-
ken.90 Daarmee ligt hij op één lijn met de eerder genoemde P.L.G. Doorman, wat 
niet verwonderlijk is omdat beiden toen in de generaalsrang in Den Haag werkzaam 
waren. Naarmate Nierstrasz door zijn historisch onderzoek beter in de materie thuis 
raakte, wijzigde hij zijn opvattingen. In 1949 heeft hij in een voordracht voor de 
Vereniging ter beoefening van de krijgswetenschap al duidelijk aangegeven dat de Fransen 
gezien de afstanden die zij moesten afleggen en de snelle ineenstorting van het 
Nederlandse front kansloos waren tegen de oprukkende Duitsers.91 Dat had de 
Franse legerleiding overigens al voor de uitvoering van de manoeuvre Bréda onder-
kend. Haar hoop was toen gevestigd op een langer uitstel van de onontkoombare 
opmars van de Duitsers naar de kusten van Holland en België om daardoor voldoen-
de tijd te hebben het Franse leger op volle sterkte te brengen. 

In 1953 verscheen van de hand van Nierstrasz het boek De verdediging van Noord-
Limburg en Noord-Brabant. Mei 1940. Het was het resultaat van zeer gedegen onder-
zoek, waarin hij ruime aandacht schonk aan het Franse optreden in Noord-Brabant. 
Hij eindigt het boek met:

Er zij tenslotte gewezen op de dramatische omstandigheid, dat het zeer goede Franse 
VIIe Leger, onder een zo uitstekende commandant, met veel energie een opdracht 
uitvoerde, die, door omstandigheden elders, moest worden ingetrokken en dat dit 
Leger daarna moest worden vervoerd naar andere delen van het slagveld in België en 
Frankrijk, waar het feitelijk te laat en te veel in delen gesplitst aankwam om de 
toestand te kunnen herstellen.92 

In het boek Inleiding en  algemeen overzicht van de gevechtsdagen van 10 – 19 Mei 
1940 dat in 1957 verscheen, handhaafde Nierstrasz zijn oordeel over het Franse op-
treden in Noord-Brabant.

L. de Jong heeft zich in zijn Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog in hoge mate op de publicaties van Nierstrasz gebaseerd en deelt diens 
mening. Ook H.W. van den Doel laat zich in de in 2005 verschenen studie over de 
Meidagen terecht helemaal niet negatief uit over het optreden van de Fransen in 
Noord-Brabant.93

In de lokale en regionale geschiedschrijving wordt de aanwezigheid van de 
Franse troepen regelmatig vermeld. Een waardeoordeel over hun gevechtskwalitei-
ten wordt nooit uitgesproken. De laatste fase van de strijd in West-Brabant wordt 
door E.G.H. Härtel in Vijf dolle dagen in mei 1940 op een uitstekende wijze behan-
deld en doet recht aan de Franse inzet voor een bondgenoot die het eigenlijk niet 
verdiende.Härtel evenaart het niveau van Nierstrasz, maar is veel leesbaarder.
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Eindbeschouwing

In de late avond van 11 mei was het vanuit de Duitse en Franse optiek duidelijk 
dat de val van de Vesting Holland onvermijdelijk was geworden. Hun militaire ope-
raties van 12 en 13 mei moeten daarom vanuit die invalshoek begrepen worden. Het 
betekent ook dat beide partijen vóór de Duitse uitbraak bij Sedan op 13 mei de ver-
dediging van de Vesting Holland als een aflopende zaak beschouwden. 

Voor Von Bock en zijn legergroep leek de hele operatie een reprise van het 
Kriegsspiel van 28 februari 1940. De uitschakeling van de 22. Luftlandedivision bij Den 
Haag maakte geen enkele indruk op Von Bock, omdat deze operatie los stond van 
de Heeresgruppe B.94 Het volgens plan verlopen van de opmars van de Heeresgruppe B 
naar Rotterdam betekent dat de bewering dat het bombardement van Rotterdam 
een terreurbombardement was omdat de Nederlandse tegenstand veel sterker ge-
weest was dan de vijand gedacht had, daarom afgewezen moet worden. 

Het is onjuist de Franse commandanten van de verkenningseenheden te verwij-
ten dat zij de Nederlanders niet krachtdadig gesteund hebben bij de herovering van 
de Moerdijkbruggen en het tegenhouden van de 9. Panzerdivision. Zij hebben zich 
gehouden aan hun opdrachten en handelden binnen het kader van de Franse militai-
re doctrines. Zij moesten vaststellen waar de vijand zich bevond en zijn opmars zo 
mogelijk vertragen. Beslissende gevechten mochten daarbij niet worden aangegaan. 
De 1ère Division Légère Mécanique had een beveiligende taak en een beperkte gevechts-
kracht, waardoor een hardnekkige verdediging niet tot de mogelijkheden behoorde.

Nadat de regering met de koningin voorop op 13 mei naar Engeland gevlucht 
was, had generaal Winkelman eindelijk zijn handen vrij om zelfstandig over de 
voortzetting van de strijd te beslissen. Na het bombardement van Rotterdam gooide 
hij de handdoek in de ring en bood hij de Duitsers op 14 mei de capitulatie van de 
Nederlandse krijgsmacht aan.

De vraag of dat niet eerder had kunnen gebeuren is in het verleden verscheide-
ne keren aan de orde gesteld. Een Nederlandse capitulatie op 13 mei had militair ge-
zien de bondgenoten geen schade berokkend, zodat dat geen legitimering van de 
voortzetting van de strijd kon zijn. 

In de Nederlandse geschiedschrijving en de collectieve herinnering van de oor-
log in de meidagen van 1940 domineert echter de strijd op de Grebbeberg, terwijl 
vanuit de Franse en Duitse optiek West-Brabant het belangrijkste strijdtoneel was. 
Het is wrang te moeten constateren dat de Nederlandse nederlaag al een voldongen 
feit was, toen het drama van de Grebbeberg zich afspeelde.
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