
BERAAD BIJ DE KONINGIN

niet onmiddellijk gebieden inunderen? Generaal Reynders drong er op aan,
maar de aanwezige ministers weigerden": zij waren van mening dat men, àls
het tot een Duitse aanval kwam (een aanval die op dat moment weinig waar-
schijnlijk geacht werd), tijd genoeg zou hebben om de nodige inundaties te
stellen." Men sprak ook over hetgeen bij zulk een aanval geschieden moest
bezuiden de grote rivieren. Generaal Reynders meende dat daar, mede ter
wille van de Belgen en Fransen die dan bondgenoot zouden zijn, krachtig
weerstand geboden moest worden. Een der ministers (vermoedelijk de Geer)
was daarentegen van mening dat in Noord-Brabant niet meer dan een
'symbolische verdediging' geboden kon worden.! Hoe dat zij: van het gebied
bezuiden de rivieren werd, vreemd genoeg, in de opdracht die generaal
Reynders verstrekt werd, met geen woord gerept. Het was de koningin die
er aan het slot van het beraad op aandrong dat men die opdracht schriftelijk
zou vastleggen." Aldus geschiedde, ongeveer (het stuk is niet bewaard ge-
bleven) in deze bewoordingen:

'Bij een overmachtige aanval uit het oosten op het hart des lands neemt het
veldleger in de Grebbelinie geen beslissende slag aan, doch trekt tijdig met de
hoofdmacht van de ten noorden van de Maas opgestelde troepen terug naar
het oostfront van de Vesting Holland onder achterlating van een achterhoede
in de Grebbelinie."

Deze opdracht (wij komen er nog op terug) werd door de koningin onder-
tekend, althans geparafeerd; de naastbetrokken minister, Dijxhoom, wist
zich na de oorlog niet te heri.tmeren of hij dan wel de Geer of van Kleffens
het stuk contrasigneerde." Vermoedelijk is dat nagelaten.

Met het resultaat van dit eerste overleg was generaal Reynders bepaald
ingenomen. Doordat het denkbeeld, in de Grebbelinie de hoofdweerstand
te voeren, afgewezen was, had hij het gevoel dat zowel de koningin als de
minister van defensie in de bespreking op zijn hand geweest waren" - hij
kwam er 'heel voldaan' van terug."

Die voldoening zou niet lang duren.
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