
De strategische verrassing

Het uur van de aanval, X-Zeit, was, gelijk gezegd, door Hitler bepaald,
op 3 uur 55 Nederlandse tijd; twintig minuten later zou de zon opkomen,
maar het zou om 3 uur 55, vijf voor vieren, al bijna daglicht zijn. Precies of
bijna precies op dat moment moest de hoofdmacht van de Duitse divisies de
grens beginnen te overschrijden, precies ofbijna precies op dat moment moest
in het westen des lands een reeks doelen gebombardeerd worden door Duitse
bommenwerpers die onverwachts van boven de Noordzee zouden naderen
en boven hun doelen gedekt zouden worden door jagers die rechtstreeks uit
Duitsland kwamen aanvliegen, Eerste en belangrijkste doel der bombarde-
menten was de vernietiging der Nederlandse luchtmacht zodat haar toe-
stellen niet langer aan de strijd zouden kunnen deelnemen; bovendien moest
op de drie vliegvelden in de nabijheid van Den Haag (Valkenburg dat nog
pas in aanleg was, en Ypenburg en Ockenburg die beide in gebruik waren)
alsmede op het vliegveld Waalhaven bij Rotterdam de verdediging gedes-
organiseerd worden opdat daar een drie kwartier later de Duitse parachu-
tisten en, na hen, de luchtlandingstroepen ongehinderd zouden kunnen
neerkomen. Tussen Den Haag en Scheveningen moesten voorts de daar
gelegen kazernes gebombardeerd worden. Gehoopt werd dat in die omstan-
digheden de overval op het regeringscentrum zou slagen; mislukte die over-
val, dan moest de ode Panzer-Division, via Noord-Brabant naar de Vesting
Holland doorbrekend, de beslissing forceren. Zulks vergde de tijdige vero-
vering van de grote bruggen welke die Panzer-Division moest overschrijden:
de brug over het Hollands Diep bij Moerdijk, de brug over de Oude Maas
bij Dordrecht en de bruggen over de Nieuwe Maas in het hart van Rotter-
dam. Van de Rotterdamse bruggen moest zich een compagnie meester maken
die met watervliegtuigen aangevoerd zou worden, de andere bruggen dien-
den door parachutisten veroverd te worden. Tenslotte zou nog een aantal
Duitse toestellen kort na X-Zeit magnetische mijnen afwerpen in de mon-
dingen van de waterwegen die toegang geven tot onze grote havens. Al
die oorlogshandelingen moesten om vier uur of kort nadien in volle gang
Zijn.

Niet het binnendringen over de oostelijke grens maar deze reeks vermetele
operaties in het westen des lands tot in het hart van de Vesting Holland toe,
hield het element van de strategische verrassing in. Een verrassing die slaagde.
Want inderdaad: wat in dat westen op die rode mei tussen vier en zeven uur
's ochtends geschiedde, kreeg een bepalende invloed op het gehele verdere
verloop van de strijd.
Het is bij de beschrijving een der moeilijkheden dat de Duitse aanval in het
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