
Effect

Het november-alarm (snel opgekomen, snel weer verdwenen) had in één
opzicht een belangrijk effect gehad. Op zaterdag 4 november was niet alleen
de Nederlandse regering maar waren ook de regeringen van Engeland en
Frankrijk opeens geconfronteerd met het perspectief dat Hitler acht dagen
later, op zondag de rzde, tot de aanval in het westen zou overgaan. Het be-
richt dat bij de Engelse regering binnengekomen was en de inlichtingen die
majoor Sas op de 7de in Berlijn kreeg, spraken uitsluitend van een aanval op
Nederland. Dat wierp, gelijk wij al vermeldden, voor de Geallieerde leger-
leiding (dat betekende in dit geval: voor de Geallieerde opperbevelhebber,
de Franse generaal Gamelin) de vraag op, hoe men Nederland te hulp kon
komen. Zonder de volledige medewerking van België zou dat bezwaarlijk
gaan. De Belgische regering kwam dus voor het probleem te staan, wat zij zou
doen indien Duitsland niet België en Nederland, maar uitsluitend Nederland
zou aanvallen.
Op de dag waarop de vredesoproep van koning Leopold en koningin

Wilhelmina gepubliceerd werd, 7 november, besloot het Belgisch kabinet
om geen onmiddellijke beslissing te nemen: de minister-president, Hubert
Pierlot, de minister van buitenlandse zaken, Spaak, en de chef van de generale
staf, generaal Henri Denis, kregen volmacht om te handelen naar het hun
goed dacht. Spaak ontving die avond nog de Franse gezant en vroeg hem
wat men in Parijs wilde: dat België in geval van een Duitse invasie van
Nederland neutraal bleef of dat het Duitsland de oorlog verklaarde en de
Geallieerden te hulp riep. Parijs antwoordde: het laatste - maar dat wierp een
nieuwe vraag op: welke hulp zouden de Geallieerden dan èn aan Nederland
èn aan België kunnen verlenen s!

Generaal Gamelin had geen enkel uitgewerkt plan gereed liggen. Na de
eerste waarschuwing uit Londen had hij op 5 november opdracht gegeven,
een transportschema te ontwerpen waarbij Geallieerde troepen eerst naar
Zeeuws-Vlaanderen en vervolgens naar Walcheren en Zuid-Beveland zou-
den oprukken.ê Wat België betreft, had de Belgische regering gehoopt dat de
Geallieerde legers, als Duitsland tot een aanval zou overgaan, onmiddellijk
zouden doorstoten tot aan het Albertkanaal in de buurt van Luik en Maas-
tricht, maar dat was Gamelin te ver; hij deed de Belgische militaire attaché
in Parijs geen enkele concrete toezegging, hij hoopte alleen dat de Geallieerde

1J.Vanwelkenhuyzen: 'Deuxième période', p. 16.Dit is een rapport, geschreven voor
een besloten conferentie van Franse, Belgische en Nederlandse historici die in
mei 1966 in Parijs gehouden werd. 2A.v., p. II.
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