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Saksa sammude kohta Belgia, 
Hollandi ja Luksemburgi suhtes.

SISU:
1) Saksa valitsuse memorandum Belgia ja 

Hollandi valitsustele.
2) Saksa valitsuse memorandum Luksem= 

burgi valitsusele.
3) Saksa välisministri von Ribbentropi sele

tused Saksa ja välismaa ajakirjanikele.

Saksa valitsuse memorandum Belgia ja 
Hollandi valitsustele.

Saksa valitsus on esitanud Belgia ja Hollandi valitsustele 
memorandumi, milles üteldakse: Saksa valitsus on juba 
pikemat aega teadlik Briti ja Prantsuse sõjapoliitika peaees
märgist. See seisab sõja laiendamises teistele riikidele ja 
nende rahvaste kuritarvitamises Inglismaa ja Prantsusmaa 
abi- ja palgasõdurite vägedeks.

Viimaseks katseks selles suunas oli kava okupeerida 
Skandinaavia Norra abiga, et püstitada siin uut fronti Saksa
maa vastu. Ainult Saksamaa vaheleastumise tagajärjel viima
sel tunnil purustati see kavatsus. Saksamaa on selle kohta 
esitanud maailma avalikkusele dokumentaalse tõenduse.

Kohe pärast Briti-Prantsuse aktsiooni nurjumist Skandi
naavias on

Inglis- ja Prantsusmaa alustanud oma sõja= 
laiendamise poliitikat teises suunas.

Inglise vägede taganemise ajal Norrast teatas Inglise pea
minister, et muutunud seisukorra tõttu Skandinaavias Inglis
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maa võib nüüd oma laevastiku raskuspunkti ümber paigu
tada Vahemerre, ja et Inglise ja Prantsuse sõjalaevad on 
juba teel Alexandriasse. Vahemeri muutus nüüd Inglise- 
Prantsuse sõjapropaganda keskpunktiks. Nad pidid nüüd 
katsuma varjata osa oma lüüasaamisest Skandinaavias ning 
oma tohutust prestiiži kaotusest kogu maailma ja kõikide 
rahvaste silmis.

Sellega taheti osalt tekitada muljet, nagu oleks nüüd 
Balkan välja vaadatud järgmiseks sõjaväljaks Saksamaa 
vastu. Ent tõeliselt taotles Inglise-Prantsuse sõjapoliitika 
näilik nihutamine Vahemerre hoopis teist eesmärki:

See ei olnud midagi muud kui vaid suurestiililine kõr- 
valejuhtimise manööver, et viia Saksamaad eksiteele Inglise- 
Prantsuse järgmise rünnaku tegelikust suunast.

Nagu Saksa valitsusel juba kaua teada on, on Inglismaa 
ja Prantsusmaa tõeliseks eesmärgiks üksikasjaliselt etteval
mistatud ja nüüd eelseisval teostamisel olev kallaletung 
Saksamaa vastu läänest, et Belgia ja Hollandi territooriumi 
kaudu tungida Ruhri piirkonda. Saksamaa tunnustas Belgia 
ja Hollandi puutumatust ja austas seda iseenesestmõiste
taval eeldusel, et mõlemad maad säilitaksid kõige valjuma 
neutraliteedi sõja korral Saksamaa ja Inglismaa ning Prant
susmaa vahel. Belgia ja Holland ei täitnud seda tingimust. 
Nad on püüdnud küll säilitada neutraliteedi välist ilmet, 
kuid tegelikult

nad on soodustanud täielikult Saksamaa 
sõjavastaseid,

andes ühtlasi soodustusi Inglismaa ja Prantsusmaa kavat
sustele. Temal olevate dokumentide põhjal ja Saksa sise
ministeeriumi 29. märtsi ja Saksa vägede ülemjuhatuse 
4. mai aruannete põhjal konstateerib Saksa valitsus:

1) Sõja puhkemisest saadik Belgia ja Hollandi ajakirjan
dus on oma vaenulikes väljendusis Saksamaa vastu isegi 
ületanud Inglise ja Prantsuse ajalehed. Vaatamata Saksa
maa pidevatele protestidele ei ole nad muutnud seda hoia
kut kuni tänase päevani. Peale selle on avaliku elu juhti
vad isikud mõlemas maas viimastel kuudel üha suuremal 
määral seletanud, et Belgia ja Hollandi koht on Inglismaa 
ja Prantsusmaa kõrval.

Seda suuna kriipsutab alla terve rida teisi sündmusi 
Belgia ja Hollandi poliitilises ja majanduslikus elus.
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2) Hollandi on koos Belgia võimudega laskunud veel 
selleni, et oma primitiivseimate neutraliteedikohustuste rik
kumisega on toetanud Inglise Secret Intelligence Service’i 
katseid revolutsiooni teostamiseks Saksamaal. Belgia ja 
Hollandi territooriumil Secret Intelligence Service’i poolt 
moodustatud organisatsiooni eesmärgiks, mis sai suurima 
toetuse osaliseks Hollandi ja Belgia võimude poolt, mis 
ulatus kuni ametkonna kõrgemate ringkondadeni ja kindral
staabini, ei olnud midagi muud, kui juhi ja Saksa valitsuse 
kõrvaldamine kõigi abinõudega ja niisuguse valitsuse moo
dustamine Saksamaal, kes oleks nõustunud Saksamaa üks
meele ja ühtluse lõhkumisega kui ka mingi föderatiivse 
Saksa riigi loomisega.

3) Belgia ja Hollandi valitsuste abinõud sõjaväelisel 
alal kõnelevad veel selgemat keelt. Need annavad vastu
vaidlemata tõenduse Belgia ja Hollandi poliitika tõelistest 
kavatsustest. Need abinõud on ühtlasi suurimas vastolus 
Hollandi ja Belgia valitsuste kõigi seletustega, et nad takis
tavad kõikide jõududega ja igas suunas oma territooriumide 
kasutamist läbimarsimaana kui ka operatsioonibaasidena 
maal, merel ja õhus.

4) Nii on näiteks
Belgia kindlustanud eranditult oma idapiiri Saksa= 
maa vastu, kuna oma piiril Prantusmaa vastu ta 

ei ole teinud mingisuguseid kindlustust
Saksa valitsuse korduvatele ja tungivatele protestidele vas

tati iga kord Belgia valitsuse poolt lubadusega, et kõrval
datakse see ühepoolne Saksamaa vastu suunatud olukord. 
Ent praktiliselt ei sündinud midagi ja kõik lubadused ses 
suunas jäid täitmata. Vastupidiselt — Belgia on kuni vii
mase ajani töötanud eranditult ja vähendamatult oma Saksa
maa vastu suunatud kindlustuste väljaehitamiste juures, 
kuna Belgia läänepiirid on avatud Saksamaa vaenlastele.

5) Niisama lahtiseks ja kindlustamata sissetungiväravaks 
on Hollandi rannikumaa-ala Briti õhujõududele, Saksa 
valitsus on Hollandi valitsusele esitanud pidevalt tõendeid 
Hollandi neutraliteedi rikkumise kohta Inglise lennukite 
poolt. Sõja puhkemisest saadik on Inglise lennukid pea
aegu iga päev Hollandist tulles ilmunud Saksa territooriumi 
kohale. 127 sellist Inglise ülelendamist on vastuvaidlema
tult kõigis üksikasjus kindlaks tehtud ja teatatud Hollandi 
valitsusele. Ent tõeliselt on nende arv palju suurem, tõustes 
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mitu korda suuremaks äramärgitud juhtumeist. Kõigi nende 
ülelendamiste juures ei ole mingit kahtlust, et olnud tege
mist Inglise lennukitega. Ülelendamise suur arv ja asja
olu, et Hollandi valitsus ei ole selle vastu tarvitusele võt
nud mingeid tõhusaid abinõusid, tõendavad selgesti, et 
Inglise õhujõud on Hollandi territooriumit teadlikult ja Hol
landi valitsuse talumisega muutnud süstemaatiliselt oma 
operatsioonide lähtekohaks Saksamaa vastu.

6) Veel selgemaks tõenduseks Belgia ja Hollandi tõe
lisest hoiakust on ainuüksi
Saksamaa vastu suunatud Belgia ja Hollandi kõigi 

mobiliseeritud vägede koondamine.
Kui möödunud aasta septembrikuu alul Belgia ja Hol

land olid oma väed jaotanud võrdlemisi tasavägiselt oma 
piiridel, siis paralleelselt üha süveneva koostöö tagajärjel 
Belgia ja Hollandi ning Inglise ja Prantsuse kindralstaapide 
vahel vabastati mõni aeg hiljem nende maade läänepiirid 
täielikult vägedest ja kõik Belgia ja Hollandi väed koondati 
mõlema maa idapiiridele Saksamaa vastu.

7) Belgia ja Hollandi vägede selline koondamine Saksa 
piirile teostati ajal, kus Saksamaa ei olnud koondanud min
geid vägesid oma piiridele Belgia ja Hollandi vastas, ja 
ajal, kus Inglismaa ja Prantsusmaa seevastu koondasid 
Belgia-Prantsuse piirile tugeva motoriseeritud rünnakuarmee. 
See tähendab, et ajal, kus nende neutraliteet muutus üha 
ähvardavamaks Inglismaa ja Prantsusmaa hoiaku tagajärjel 
ja Inglise-Prantsuse rünnakuvägede koondamise tagajärjel, 
mispärast neil oleks olnud täielikku põhjust kindlustada seal 
oma julgeolekut,

Hollandi ja Belgia tõid ära oma väed mainitud 
ohustatud läänepiirilt,

et paisata neid oma idapiiridele, mis olid Saksa vägedest 
täiesti vabad. Alles siis Saksamaa võttis tarvitusele vastu
abinõud ja seadis ka omalt poolt väed üles Belgia ja Hol
landi piiridele. Belgia ja Hollandi kindralstaabid on eel
poolmainitud järskude ja kõigile sõjaväelistele reeglitele 
vastu käivate abinõudega paljastanud oma tõelise hoiaku. 
Ent nende teguviis saab mõistetavaks, kui teatakse, et need 
abinõud võeti tarvitusele neile eelnenud kokkuleppe taga
järjel Inglise-Prantsuse kindralstaabiga, ja et Belgia ja Hol
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landi väed ei ole vaadanud endile kunagi teisiti kui Inglise- 
Prantsuse rünnakuarmee eelväele.

8) Saksa valitsusel olevad dokumendid tõendavad, et 
Inglis- ja Prantsusmaa ettevalmistused Belgia ja Hollandi 
territooriumel rünnakuks Saksamaa vastu on arenenud juba 
õige kaugele. Nii on juba pikemat aega salaja kõrvaldatud 
kõik takistused Belgia-Prantsuse piirilt, millised takistused 
oleksid võinud tõkestada Inglise-Prantsuse rünnakuarmee 
sissemarssi. Lennuväljad Belgias ja Hollandis on järele 
uuritud Inglise ja Prantsuse ohvitseride poolt ja samuti on 
tehtud korraldus nende väljaehitamiseks, Belgia piiril seati 
valmis transportmaterjal ja hiljuti saabusid Belgia ja Hol
landi mitmesugustesse osadesse Inglise ja Prantsuse armee- 
staapide ja väeosade eelkomandod. Need asjaolud ja uued 
teated, mis kuhjuvad viimaseil päevil, tõendavad vastuvaid
lematult, et Inglise-Prantsuse rünnak Saksama vastu on 
õige lähedal ja et see
pealetung teostub Ruhrile Belgia ja Hollandi kaudu.

Nagu selgub neist vastuvaidlematuist tõsiasjadest, on 
täiesti selge pilt Hollandi ja Belgia hoiakust. Mõlemad 
maad on sõja puhkemisel ja nende valitsuste poolt antud 
seletuste vastaselt asunud salaja Inglismaa ja Prantsusmaa 
poolele, seega nende riikide kõrvale, kes on otsustanud 
teostada rünnakut Saksamaa vastu ja on kuulutanud temale 
sõja.

Kuigi Belgia välisministrile on Saksamaa poolt mitmel 
korral tõsiselt vihjatud sellele hoiakule, ei ole midagi muu
tunud vähimalgi määral. Seda enam seletas Belgia kaitse
minister hiljuti Belgia saadikutekojas avalikult, et Belgia- 
Prantsuse ja Inglise kindralstaapide vahel on jõutud 
kokkuleppele kõigis vajalikes abinõudes aktsiooniks Saksa
maa vastu. Kui nad kuulutavad iseseisvust ja neutraliteeti, 
siis võidakse seda kindlaks tehtud tõsiasjade valgusel pidada 
ainult katseks varjata Belgia ja Hollandi poliitika tõelisi 
kavatsusi.

Sellise olukorra juures Saksa valitsus ei saa enam ka
helda selles, et Belgia ja Holland on otsustanud mitte ainult 
lubada Inglise-Prantsuse eelseisvat kallaletungi, vaid seda 
soodustada igas suunas, ja et kokkulepped, mis mõlema 
maa kindralstaabid on saavutanud Inglise ja Prantsuse 
kindralstaabiga, teenivad ainult seda eesmärki. Hollandi 
ja Belgia poolt esile toodud väidet, et see areng ei vasta 
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nende kavatsusele, et nad vaid oma abituse tõttu on olnud 
Inglismaa ja Prantsusmaa suhtes sunnitud asuma sellele 
hoiakule, ei võida pidada paikapidavaks. Ent Saksamaale 
see ei muuda midagi antud olukorras.

Saksa valitsus ei taha tegevuseta ära oodata 
Inglise ja Prantsuse rünnakut

Saksa rahvale pealesunnitud olemasolu võitluses. Samuti 
Saksa valitsus ei taha sõda lasta kanduda Belgia ja Hol
landi kaudu Saksa territooriumile. Seepärast Saksa valitsus 
andis nüüd Saksa vägedele käsu kindlustada nende maade 
neutraliteedi kõigi sõjaväeliste võimuabinõudega.

Sellele teadaandele Saksa valitsusel on juure lisada veel 
järgmist: Saksa väed ei saabu mitte Belgia ja Hollandi 
rahvaste vaenlastena, sest Saksa valitsus ei ole tahtnud 
ega esile kutsunnd sellist sündmuste arengut. Vastutus 
selle eest langeb Inglis- ja Prantsusmaale, kes Belgia ja 
Hollandi territooriumel valmistasid kõigis üksikasjus ette 
rünnakut Saksamaa vastu, kui ka nendele Belgia ja Hol
landi valitsusvõimudele, kes seda on talunud ja soodustanud.

Edasi Saksa valitsus seletab, et

Saksamaa ei kavatse nende abinõudega' riivata 
praegu ega tulevikus Belgia kuningriigi ega 

Hollandi kuningriigi suveräänsust.
See käib ka nende maade omandite kohta väljaspool Eu

roopat. Belgia ja Hollandi valitsustel on veel täna võimalik 
viimsel tunnil kindlustada oma rahvaste hea-käekäiku, kui 
nad hoolitsevad selle eest, et Saksa vägedele ei osutataks 
mingit vastupanu.

Saksa valitsus kutsub seega mõlemaid valitsusi andma 
viivitamatult selleks vajalisi käske. Peaksid aga Saksa väed 
Belgias või Hollandis leidma vastupanu, siis see murtakse 
kõigi abinõudega. Sellest tulenevate tagajärgede ja siis 
vältimatuks osutuva verevalamise eest kannavad vastutust 
ainult Belgia ja Hollandi valitsused.

Berliin, 9. mail 1940. a.
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Saksa valitsuse memorandum Luksemburgi 
valitsusele.

Saksa valitsus esitas Luksemburgi valitsusele järgmise 
noodi: Saksa valitsust on informeeritud usaldusväärselt 
poolt sellest, et Inglismaa ja Prantsusmaa, teostades oma 
sõjalaiendamispoliitikat, on otsustanud rünnata lähemal ajal 
Belgia ja Hollandi territooriumi kaudu. Belgia ja Hollandi, 
kes on rikkunud oma neutraliteeti juba kauemat aega ja 
seisnud Saksamaa vastaste poolel, ei taha seda rünnakut 
mitte ainult takistada, vaid tahavad seda ka soodustada.

Seda tõendavad asjaolud on üksikasjaliselt toodud memo
randumis, mis antakse üle Belgia ja Hollandi valitsustele 
ja millest ärakiri siia juure lisatud.

Eelseisva rünnaku tagasitõrjumiseks on Saksa väed 
saanud nüüd käsu kindlustada nende mõlema maa neutra
liteeti kõigi Saksamaa võimuabinõudega.

Inglismaa ja Prantsusmaa poolt Belgia ja Hollandi nõus
olekul otsustatud pealetung haarab ka Luksemburgi terri
tooriumi. Seepärast Saksa valitsus on sunnitud tema poolt 
selle rünnaku tagasitõrjumiseks alustatud sõjalisi operat
sioone laiendama ka Luksemburgi territooriumile.

Luksemburgi valitsusele on teada, et Saksa valitsus oli 
nõus austama Luksemburgi puutumatust ja neutraliteeti 
tingimusel, et ka teised Luksemburgi naaberriigid asuvad 
samale hoiakule. Läbirääkimised vastavate kokkulepete saa
vutamiseks huvitatud riikide vahel, millised läbirääkimised 
näisid lõpule jõudvat 1939. aasta suvel, katkestati tookord 
aga Prantsusmaa poolt. Nüüd selgub täielikult mainitud 
läbirääkimiste katkestamise põhjus Prantsusmaa poolt, mis 
ei vaja enam mingit edasist selgitamist. Saksa valitsus 
loodab, et Luksemburgi valitsus arvestab nüüd Saksamaa 
vastaste süü tagajärjel loodud olukorda ja võtab tarvitusele 
vajalisi abinõusid, et Luksemburgi elanikkond ei valmistaks 
mingeid raskusi Saksa aktsioonile. Saksa valitsus annab 
omalt poolt Luksemburgi valitsusele kinnituse, et Saksa
maal ei ole kavatsust oma abinõudega riivata nüüd ega 
tulevikus Luksemburgi territooriaalset puutumatust ega polii
tilist iseseisvust.

Berliin, 9. mail 1940. a.
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Saksa välisministri von Ribbentropi seletused 
Saksa ja välismaa ajakirjanikele.

Saksa välisminister von Ribbentrop andis reede hommi
kul Saksa ja välismaa ajakirjanikele järgmise seletuse: 
Prantsusmaa ja Inglismaa on nüüd langetanud maski lõplikult. 
Pärast seda kui ebaõnnestus sissetung Skandinaaviasse, 
tuli alarm Vahemeres. See suur pettemanööver pidi lõõri
tama Inglismaa tõelist eesmärki, nimelt pealetungi Saksamaa 
Ruhri piirkonnale Belgia ja Hollandi kaudu. Seda rünnakut 
on kauemat aega teadlikult ja salaja ette valmistatud Belgia 
ja Hollandi poolt. Viimaste päevade teated Inglise vägede 
laevadele asumisest, et sõita Hollandi ja Belgia sadamatesse, 
kõnelevad selget keelt. Eile sai Saksa valitsusele teatavaks, 
et Inglismaa on teatanud Belgia ja Hollandi valitsustele 
Inglise vägede eelseisvast maabumisest Belgia ja Hollandi 
territooriumeil.

See teadaanne ühtub Saksa valitsuse käes olevate 
ümberlükkamatute tõenditega Briti ja Prantsuse vägede 
koondamisest ja vahendita eelseisvast rünnakust Ruhri 
piirkonnale Belgia ja Hollandi kaudu.

Hitler ei tahtnud Ruhri piirkonnale, mis on tähtis Saksa 
majandustsentrum, lasta teostada uut Inglise-Prantsuse rün
nakut. Seepärast ta otsustas Belgia ja Hollandi neutraliteedi 
võtta nüüd oma kaitse alla.

Kas siin on tegemist roimarliku omavoliga Inglise ja 
Prantsuse poolt, kes Saksamaale sõja peale sundinud, või 
meeleheitliku aktiga, mille läbi nüüdsed võimukandjad püüa
vad päästa nende seniste ebaõnnestumiste läbi ohustatud 
kabinettide püsimist, on Saksa valitsusele ükskõik. Saksa 
armee räägib nüüdsest peale Briti ja Prantsusega ainult 
seda keelt, mis nende tänased võimukandjad mõistma näivad, 
ja õiendab nendega arvet lõplikult.

Väljaandja: Saksa Saatkond, Tallinn.

Eestimaa Tiükikoja A.-S., Tallinn 1940


