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treffen dan dat hij, het offensief ontketend zijnde, na een korte poos vast
zou komen te zitten in modder en mist.

Op woensdag 10 januari zag hij zijn kans schoon.
Goering, bevelhebber van de Lultwaffe, kon hem die dag rapporteren

dat de meteorologen aannamen dat, van vrijdag 12 of zaterdag 13 januari af,
de strenge vorst nog tien of veertien dagen lang zou aanhouden: dat zou
wel een periode zijn met korte dagen, maar zij zouden gekenmerkt worden
door grote helderheid: uitstekend weer voor de vliegtuigen, en de tanks
zouden op de keiharde bodem snel kunnen opschieten.
Hitler had eind december mismoedig tegen een van zijn naaste militaire

medewerkers verzucht dat hij, door de weersomstandigheden, Fall Gelb
wel tot de lente zou moeten uitstellen', hij had op 9 januari opdracht ge-
geven, Fall Gelb op de 14de in te zetten", maar dat was een bevel zonder
speciale aanleiding geweest. Nu, na Goerings rapport, stond de zaak er
anders voor, nu moest Fall Gelb ook tot in de puntjes voorbereid worden,
anders gezegd: een iets langere aanloopperiode krijgen - zeven dagen in
plaats van vijf En op woensdag ro januari besloot Hitler dat precies een
week later, op woensdag de 17de, zes minuten over half acht (Nederlandse
tijd), het grote offensief van start zou gaan. Dat was een kwartier voor
zonsopgang."

*

Diezelfde rode januari steeg omstreeks het middaguur van een vliegveld
bij Münster een klein Duits toestel op, type Messerschmitt-t oê, en zette
koers in de richting van de Rijn. Het toestel werd bestuurd door de com-
mandant van het betrokken vliegveld, majoor Hoenmann. Hij had een
passagier bij zich, een majoor van de Fa llschirmtruppen, Hellmuth Rein-
berger. Majoor Hoenmann wilde een oèfenvlucht naar Keulen maken;
de avond tevoren had hij in het officiers-casino toevallig gehoord dat de
hem verder niet bekende majoor Reinberger ook naar Keulen moest: hem
had hij plaats in zijn toestel aangeboden. Reinberger moest in de genoemde
stad deelnemen aan een bespreking met de staf van de Flieger-Division over
de eventuele luchtlanding bij Namen. Hij had een dikke actetas met stukken
bij zich: geheime documenten die alle betrekking hadden op Fall Gelb;

1 Jacobsen: Fall Gelb, p. 88. a A.v., p. I4I. 3 A.v., p. 89.
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