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te bereiken: Duitse parachutisten zouden trachten, zich van die bruggen
meester te rnaken. Maar behalve over een divisie parachutisten beschikte
Hitler ook nog over een divisie die met militaire transportvliegtuigen ergens
aan de grond gezet kon worden. Waar kon die Luftlande-Divisiol1 samen
met de hoofdmacht der parachutisten, de Plieger-Division, het beste ingezet
worden 1 Hitler liet er het ene plan na het andere voor ontwerpen. Eind
oktober dacht hij: in de buurt van Gent;' eind november werd Gent in
reserve gehouden en liet hij drie andere landingsmogelijkheden tegelijk
onderzoeken: het eiland Walcheren (of een van de Zuidhollandse eilanden),
de Maasbruggen tussen Namen en Sedan, en het gebied ten noordoosten
van Sedan.ê Na een dag of acht liet hij die eerste en die laatste mogelijkheid
weer vallen, 'Fuhrer sckwanlet zwischen Cent und Dinant', tekende generaal
Halder aan." Begin januari '40 werd weer een nieuw plan geboren, het
vijfde al: tussen Namen en Sedan konden de parachutisten niet landen, de
bodem was er door de strenge vorst veel te hard - zou zulk een landing
niet wèlmogelijk zijn 'bei Aiusterdanïi"

Wij moeten dat 'bei Amsterdam' niet al te letterlijk nemen: de eigenlijke
bedoeling was, dat de Plieger-Divisioll op nader bevel tot de 'Besitznahme
des Kerns der Pestling Holland' zou overgaan- - en hiermee werd dan het
logisch eindpunt benaderd van de aanvalsplannen die, wat ons land betrof,
sinds oktober een halfslachtig karakter gedragen hadden.

Plannen - meer niet. Hun uitvoering, anders gezegd: de inzet van Pall
Celb, vergde een apart bevel en het geven van dat bevel viel Hitler niet
gemakkelijk. Niet om politieke redenen! De voornaamste factor die be-
werkstelligde dat hij zijn driftig ongeduld bedwong, werd door de weers-
omstandigheden gevormd: was de grond door zware regens doorweekt,
dan konden zijn tanks niet opereren, en was er mist of kans op mist of was
er anderszins slecht zicht, dan moesten de eskaders van de Luftwaffè op hun
vliegvelden blijven staan. Midden in de winter waren militaire operaties
wel mogelijk (dat werd door de Fins-Russische oorlog opnieuw bewezen),
maar in het aan oceaandepressies en korte perioden van hoge luchtdruk
onderhevige West-Europa waren zij extra riskant. En Pall Celb was waarlijk
geen kleinigheid: Hitler moest minstens de kust van het Kanaal bereiken -
het zou inmei' 40 dertien dagen vergen. Geen groter ramp zou hem kunnen
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