
INCONSEQUENTE PLANNEN

van groot voordeel zijn: indien de Luftwaffe in die twee landen eenmaal de
beschikking had over de vliegvelden, dan zou men vóór en in de Engelse
havens zoveelmijnen kunnen leggen dat Engeland zou moeten capituleren.
'Dies kamt aber 11UT erreicht werden wenn wir Be/giert und Holland besetzt liaben ..
Mein Entsehluss ist unabanderlich. Ieh werde Frankreieh und England angreijèn zum
gûnstigsten und schnellsten Zeitpunkt.?

Duidelijker kon het niet.
Het eerste uitgewerkte plan voor Fall Gelb, 19 oktober '39, hield, zoals

verhaald, de verovering van ons land tot aan de Grebbelinie in, eventueel ook
verder; bij het tweede, 29 oktober, zouden de Duitse troepen alleen maar
door Limburg bezuiden Venlo oprukken en ter vergemakkelijking van dat
offensiefwas een aanslag op de bruggen bij Maastricht, wellicht ook elders
in Zuid-Limburg, voorbereid welke uitgevoerd zou worden door ca.
vijfhonderd-vijftig Duitse militairen die in allerlei Nederlandse uniformen
gestoken zouden worden. De AbU/elir had getracht, modellen voor die uni-
formen uit ons land te smokkelen; dat was op 2 november ontdekt.
De plannen van 19 en 29 oktober waren, wat ons land betrof, beide uit

militair oogpunt niet volledig consequent. Immers, zou Duitsland Nederland
tot aan de Grebbelinie bezetten of zou het alleen maar door een deel van
Limburg trekken, dan kreeg het er in het westen een vijand bij - een vijand
evenwel die, bij die twee concepties, in het bezit zou blijven vall het hart des
lands, de Vesting Holland, en die de beschikking zou houden over de grote
aanvoerhavens Rotterdarnen Amsterdam: het viel te voorzien dat de Gealli-
eerden daar troepen aan land zouden zetten. Anders gezegd: elk Duits plan
dat de verovering van een deel van Nederland, hoe klein ook, impliceerde,
moest, logisch doordacht, tot de conclusie leiden dat men beter heel Neder-
land kon bezetten. Intussen was ons land voor Hitler maar een neventoneel;
zijn aandacht richtte zich in november en december '39 in de eerste plaats op
de beste strategic om de Frans-Engelse strijdmacht te vernietigen die, naar
hij terecht aannam, als reactie op zijn offensiefBelgië binnen zou rukken; wat

1Verslag van Hitlers toespraak, 23 nov. 1939,voor het hogere kader van de Wehr-
machi, Neur. doc. PS-789, IMT, dl. XXVI, p. 332, 334-35. Generaioberst Hoth,
bevelhebber van Armee-Korps XV, maakte van de betrokken passage in Hitlers.
uiteenzetting deze samenvatting: '~¥enn wir Neutralität urahren, weiden Westmàchte
im Fruhjahr einmarschieren, Man soil detn Feind keine Unlogik zumuten, Er hat die
wirtschaftlichm Zwangsinittel uni Beitritt Belgjens und Hollands zu erewinoen. vVie Lage
denn? Wir stellen vor Zwangslage des Angr!fjs. Vorstellen, dassjetzt motorisierte mg/isch-
franeosiscne Kmfte einbrechen, Lage [ûr /,IIlS nicht günstig. Riicksicht aa] Ruhrgebiet.
Produktion nicht aujrecht xu erhalten, u/enri Feind bei Aachen.' (Neur. doe. NOKW-
2717).
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