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"Grensperikelen 1945-1949". 

Voordracht door drs.H.Roest~op de zit 

ting v arn de "Picardt Club" in de Rid 

derzaal van het Kasteel van Coevorden 

op maandag 12 november 1984. 

Het verschUnse~ annexatie komt in de 

geschiedenis veel voor.Nagenoeg elke 

oorlog kent na afloop voor de overwin 

naar annexatie van gebieden onder aller 

lei voorwendsels zoals dynastieke aan 

spraken,schadevergoeding,het rechttrek 

ken Van grillige grenslijnen of gewoon 

machtswellust. 

In rie dertiger jaren werd ons land 

regelmatig lIopgeschrikt" - althans dege 

nen die er erg in hadden - door berich 

ten uit Hitler-Duitsland waar een stre 

ven was naar de vorming van een Groot 

Duitsland,waartoe onder meer,zoals een 

prentbriefkaart en krantenberichten uit 

1935 laten zien,ook ons land geheel zou 

behoren.Z.g. historische banden vanuit de 

middeleeuwen uit de tijd van het "Heilige 

Roo m seR ij k der 0 u its e Nat .i e " tJ are fill hie r 

niet vreemd aan.In de nieuwe opzet zouden 

steden als Triäst,Wenen,BreslauJDanzig, 

Berlijn,Straatsburg,Brussel,Hamburg en 

Amsterdam in ~~n rijk zijn komen te liggen. 
De oorlogsjaren '40-'45 hebben dan ook 
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Afb.1 

Een der "Groot-Duitse" briefkaarten, die in Duitsla~d in 193 ~ ~erden ~er 
spreid hoewel Hitler na de terugkeer van het Saargebied plechtig m de Riiks 

, dag verklaard had van verdere gebiedsuitbreiding af te zien 

velen doen vrezen voor een niet meer zelf 

standig worden van ons land doch gel~kkig~ 
in 1945 waren we er weer. 

Uel wat gehavend. 

De geleden materi61e schade werd geschat 

op zo tussen de 18 à 25 milliard gulden~ 

een voor die tijd,toen we nog een echte mil 

lioenennota hadden,onvoorstelbaar groot be 
drag. 

Hoe zou een Duitsland,hoe dat er ook zou 

gaan uitzien,dit ooit kunnen betalen? 

Doch ook,gezien de ervaringen met de Re 

publiek van Ueimar na 1918 en Hitler-Duits 

land,waar het Diktaat van Vers~illes met 

de daarbij behorende herstelbetalingen mede 
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de oorzaak zijn geweest voor het vasthouden 

aan de anti-democratische geest van het 

Duitsland van v66r 1914,zou het wel juist 

zijn in de richting van zulke herstelbeta 

lingen te denken? 

Wellicht is een aarzelend neen hier op z'n 

plaats. 

Toch willen en wellicht kunnen we in 

1945 Duitsland er niet zo maar van laten 

afkomen. 

Enkele politieke heethoofden en a-histo 

risch denkenden spreke~ - soms al in de 

oorlog - van een totale opdeling van Duits 

land door de haar omringende landen.In zo'n 

visie zou ons land als oostgrens de Elbe 

moeten krijgen en ook het Ruhrgebied zou 

Nederlands moeten worden. 

Gelukkig blijven zulke verlangens beperkt 

tot enkelen doch,als in 1945 ons land po 

litiek gesproken weer zo ongeveer het voor 

oorlogse gezicht heeft teruggekregen,zal 

onze regering op 5 november 1946 een memo 

randum overhandigen aan de regeringen van 

de Verenigde state~,de Sovjet-Unie.Engeland, 

Ftankrijk en 8elgi~,waarin een aantal terri 

toriale en economische eisen ten aanzien 

van het verslagen Duitsland vervat zijn. 

Deze eisen waren in feite min of meer 

reeds bekend uit de regeringsverklaring 
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~an 2~ oktober 1944 te Londen,waarin gespro 

ken werd van: 

* een compensatie voor herstel uan de natio 

nale welvaart, 

* waarborgen tegen discriminerende Duitse 

maatregelen, 

* en tevens dat de toegebrachte schade door 

Duitsland aan Nederland nooit volledig 

door annexatie vergoed zou kunnen worden. 

De eco~omische eisen betroffen o.a. 

* de havens,tegen oneerlijke concurrentie 

van Hamburg,Bremen en Emdem, 

* de kanalen,er mochten geen nieuwe komen 

of verbeterd worden, 

* monetair,de Duitse monetaire politiek 

moest rekening houden met die van Nederland, 

• mijnbouw,we wilden voor zo'n periode van 

40 ~ 50 jaar concessies in Duitsland hebben. 

De territoriale eisen betroffen grenscorrec 

ties.En wie zich de soms wel grillige grens 

tussen Nederland en Duitsland voor de geest 

haalt,heeft dan toch wel begrip voor een 

aantal voordelen zoals: 

• verkorting van de grens,van 525 km tot 

340 km,. 
,. verbetering van het locale verkeer, 

* verbetering van de waterstaatkundige toe- 

stand, 

* verbetering van de sociaal- economische 

toestand, 
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" U· WE.E.T 
HOEDAT MET 
NOTAS GAAT , 

• 

Afb.2. 

ANNEXATIE! 
Uit: Jo Spier, Onze schulden zijn hun schulden. Een prenteboekje over de 
annexatie. Amsterdam 1945. 

* opheffing van plaatselijke misstanden,zo'n 

24 stuks,zoals een grens dwars door een 

huiskamer of verkeersbelemmeringen. 
Het geclaimde gebied was niet groot,zo'n 

1750 km2 waarin ongeveer 119.000 mensen woon 

den.Hierbij werd wel gesteld dat alleen de 

autochthone bevolking van vóór 10 mei 1940 
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er mocht blijven wonen.Ook werd ter sprake 

gebracht de vaststelling van de grens in de 

Dollard,dit i.v.m.een eventuele inpoldering, 

en de grens in de Eemsmond terwijl dan het 

eiland Borkum bij Nederland zou moeten komen 

ter beheersing van de Eemsmond. 

In onze directe omgeving zouden het Bour 

tanger veengebied en de Bentheimerbocht er 

bij moeten komen.Een zeer dun bevolkt gebied 

doch er zou dan duidelijk een verbetering 

van de waterstaatkundige toestand aan de 

grens tot stand gebracht kunnen worden ter 

wijl er tevens gekeken werd naar de olievel 

den bij onze oosterburen hier over de grens. 

En er werden direct allerlei argumenten aan 

gevoerd om een eventuele annexatie te recht 

vaardigen.Zo waren er familiebanden,een domi 

nee predikte ook in het Bentheimse,de spinne 

rijen Eilermark en Deutschland in Glanerbrug 

waren voor 100% en 75% Nederlands kapitaalJ 

er was aen druk Ioeaal grensverkeer etc •• 

En dan waren er elders ook nog grenscorrec 

ties zoals bij Nijmegen,bij de bottleneck ten 

noord-oosten van Sittard,bij Tegelen ••• De 

meosten waren verkeerstechnisch Van nard. 

Daarnaast,in It Limburgse,spe2lde mijnbouw 

een belangrijke rol. 

In een aanvullend memorandum van 25 janu 

ari 1947 zei de regering dat de door Neder- 
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land voorgestelde grens 

wUzigingen overeenstemden 

met de historische ontwik 

keling van de grens;slechts 

die veranderingen werden 

nagestreefd die tot doel 

hadden vroeger begane fou 

ten of missers te corrige 

ren en ook was er naar ge- 
streefd aan het 

gezag van hetgeen lang 

heeft bestaan,vooral t~a.v. 

het noordelUk gedeelte van 

die grens,recht te doen we 
dervaren. 
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Mooie taal,en het betrof dan o.a.het stroom 

gebied van het Schoonebekerdiep en van de 

Overijselse Vecht die beiden,zoals andere 

stroomgebieden,niet geheel binnen Nederland 

vielen.En dit gaf vele lasten als er in Duits 

land in die stroomgebieden (onaangekondigde) 

verbeteringen en veranderingen kwamen zoals 

* bocht8fsnijdingen, 
* vergroting van de dwarsprofielen, 

* de afvoer van vervuild water, 

* de versnelling van de natuurlijke afvoer van 

het hemelwater door de droogmaking van b.v. 
moerassen,enzv. 

Want nu moesten wij in Nederland regelmatig 

door die Vuitse gebeurtenissen grote uitgaven 

doen om het in Nederland gelegen stroomgebied 

aan te passen.En in feite werden we,zonder 

overleg tevoren of medezeggenschap,tot die 

uitgaven gedwongen. 

(en grote moeilijkheid was evenwel dat bij geen 

enkel der voorgestelde qrenswijzigingen de 

grens geheel langs de waterscheiding zou ko 

men te liggen.Daarom moest er in een toekom 

stig vredesverdrag steeds een bepaling worden 

opgenomen die de regeling van de overblijvende 

vraagstukken voorschreef. 

U merkt wel,dat de waterhuishouding een 

belangrijke rol speelde bij de grenscorrec 

ties en,niet geheel ten onrechte. 
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Hoe stonden de Duitsers tegenover die 

annexaties? 

Het is dan wel eerst goed te bedenken dat 

behalve Nederland,ook Polen,Tsjecho-Slowakije, 

Yoego-Slaviä,Frankrijk en Belgi§ territoriale 

eisen hadden gesteld en,vergeleken met b.v. 
die van Polen,vallen de Nederlandse eisen in 

het niet. 

Er was dan ook verzet van Duitse zijde.op 

12 en 13 februari 1949 vond er te Hamburg 

een conferentie plaats van de ho-if'd e n van de 

regeringen van de West-Duitse Länder en de 

burgemeesters van de Stad-Länder Hamburg, 

Bremen en Berlijn.Eensluidend werd daar een 

resolutie aangenomen waarin ~~nzijdig beschikte 

grenswijzigingen werden afgewezen omdat ze in 

druisen tegen het zelfbestemmingsrecht van de 

volken zoals dit in het Atlantisch Handvest 

was geproclameerd.ook werd gezegd dat herstel 

betalingen geen annexaties van gebied recht 

vaardigden. 

Ondertussen verklaarde op 12 Januari 1949 

het Poolse Parlement de door Polen bezette 

Duitse gebieden tot Pools gebied.Een situatie 

die tot vandaag de dag gebleven is. 

Onze regering zette door.Op 24 maart 1949 

diende ze een ontwerp van wet in waardoor de 

Kroon bevoegdheid zou krijgen om voorzieningen 
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te treffen i.v.m.de verwezenlijking van be 

paalde,niet nader genoemde correcties aan 

de Nederlands-Duitse grens.Deze correcties 

hadden een voorlopig karakter en waren over 

wegend technisch van aard.En,van de door Ne 

derland geclaimde correcties was nog maar 

weinig overgebleven.De 1750 km2 waren terug 

gelopen tot eerst 150,dan nog 135 km2.Het 

~ouden dan nog slechts 32 grenscorrecties 

betreffen waar nog maar zo'n 13.500 mensen 

woonden die overigens nu zelf zouden mogen 

bepalen wa~r ze wilden wonen,in het nieuwe 

Nederland of in Duitsland. 

De reacties in Duitsland zelf zijn fel. 

Adenauer ap r e ek t Van. een "Diktat". 

Peter Altmaier,de president van de Paltz, 

wil wel accoord gaan met de Franse annexa 

ties doch niet met die van Nederland,Belgiä 

en Luxemburg .. 

Schumacher noemt het de "slechtste wijze voor 

het doen van herstelbetalingen". 

Het Russische persbureau Tass spreekt van 

inbeslagneming van Duits gebied. 

In Parijs schrijft Le Monde over een psycho 

logisch8 vArQissing. 

Op 6 april 1949 neemt de 2e Kamer het 

wetsontwerp aan met 54 tegen 24.Bij de Kamer 

leden bestaat weinig geestdrift voor deze 

correcties oftewel annexaties.De regering 

wenst slechts van correcties te spreken. 
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Oud,V.V.D.,spreekt van het slechts opheffen 

van mis sta nd e n, a and e g ren s • 

Drees zegt dat de correcties zaken zijn van 

geringe omvang met eenbelangrijke achtergrond 

gezien Duitslands' positie in het zich op 

bouwend Europa. 

DeK. V • p • wen s t bij mond e van Van Mae ne n ver - 

dergaande gebiedsuitbreiding. 

De communist Haken ziet in het gebeuren een 

machtswellustige daad. 

Van Duitse zijde komen tegenvoorstellen. 

Men wil dan wel accoord gaan met enkele cor 

recties.De minister-president Arnold van 

Noord-Rijnland-Westfalen heeft dp 19 april 

te Den Haag een gesprek met de minister van 

buitenlandse zaken Stikker waarin eerstge 

noemde gebiedsafscheidingen afwijst als zijnde 

onverenigbaar met het Volkenrecht en met de 

Europese gedachte. 

Op 21 april echter wordt het wetsontwerp 

door de 1e Kamer aangenomen met 25 tegen 17. 

Hierbij had minister Stikker uit prestige 

overwegingen - geheelonnodig - de porte 

feuillekwestie gesteld. 

[n zo zUn dan op 23 april 1949 de correcties, 

de annexaties,een feit. 

20 correcties, 
70 km2, 

10.000 bewoners(waarvan in Elten en TUddern 
samen 8000). 
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Hier bij Coevorden,betreffende het Bour 

tanger veen en de Bentheimerbocht,niets! 

Van de belangrijke gebiedsannexatie als ver 

goeding voor de geleden schade was nagenoeg 

niets overgebleven.En,zoals U allen weet, 

ook Elten en TUddErn zullen slechts tijdelijk 

bij ons land blijven.Ook tegen deze kleine 

annexaties komt er fel Duits~verzet.De Duitse 

C.D.U.protesteert fel tegen,zoals Adenauer 

het MUller laat zeggen,de afstand van het 

zelfkantgebied aan Nederland. 

We kunnen ons afvragen welke gevolgen een 

annexatie overeenkomstig de allereerste eisen 

voor CoeVDrden zou hebben gehad.Deze vraag is 

vrij hypothetisch doch dat onze vestingstad, 

weggedrukt tegen de grens en de Vecht,een 

grotere kans gehad zou hebben om haar cen 

trumfunctie voor Z.O.Drenthe en N.O.Overijsel 

te behouden,zo'n antwoord lijkt mij niet on 

waarschijnlijk. 

In hoeverre het gelukt zou zijn van de Bent- 

heimerbochtbewoners Nederlanders te maken, 

daarover is het antwoord nog vager.Gezien de 

slechte economische situatie als liggende in 

8en. uithoek Van Duitsland en de reeds eerder 

genoemde banden met ons hier,zou het nog wel 

eens een haalbare kaart hebben kun.nen zijn. 

Doch deze door sommigen verkondigde mening 

ging dan wel geheel voorbij aan het specifiek 
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eigene van dat gebiAd. 

En als we annexatie,in welke vorm en om 

welke reden dan ook,principi~el afwijzen, 

geheel los gezien ook van mogelijk komende 

reacties,dan kunnen we slechts toejuichen 

dat de situatie bij het oude is gebleven. 

e~ we onze oosterburen weer als goede buren 

hebben teruggekregen,zij ons trouwens ook. 

En bij grenscorrecties,welke ook nu nog 

steeds plaatsvinden,staan we dan ook als 

twee gelijkwaardige partners,neen,niet tegen 

over,doch naast elkaar. 

Anerveen,nov.'84/'85. 
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