
DEEL 2

discussianten over het zwaartepunt van de Duitse aanvallaat kiezen tussen
Amersfoort en Wageningen en ook een fout maakt in het noemen van
generaal-majoor F. Zickwolff, commandant van de 227. Infanteriedivision,
als de belangrijkste adviseur. De Jong heeft in deel 13 deze tweede on-
juistheid toegegeven.' Schulten schreef:

, 'De behandeling van deze episode door L. de Jong doet degelijk aan. Er is
gebruik gemaakt van Duitse bronnen en bronvermelding is aanwezig. Er
zijn echter vreemde zaken te constateren, wanneer men het gebruikte
bronnenmateriaal zelfter hand neemt.

Opmerkelijk is dat grote waarde gehecht werd aan het oordeel van
generaal-majoor F. Zickwolff. Deze was ziekelijk en moest hoognodig
vervangen worden. Bij gebrek aan beter was hij echter nog op zijn post
gebleven. Het advies van deze generaal wordt door L. de Jong niet expliciet
weergegeven. Uit de beschrijving blijkt, dat Zickwolff geadviseerd zou
moeten hebben, dat de aanval bij Wageningen zou moeten plaatsvinden.
Dit is nu hoogst onwaarschijnlijk. Welke divisiecommandant schenkt de
zegepalm van de overwinning aan een naburige divisie?

Bij de bespreking die op 20 maart 1940 te Rees gehouden werd, waren
geen officieren van de 227. Infanteriedivision aanwezig. Volgens de notulen
van deze vergadering waren aanwezig officieren van de 207. Infanteriedivi-
sion, het x. Armeekorps, de ss-Standarte "Der Führer" en de Heeresgruppe B. Het
betrof kennelijk zaken die alleen de 207. Infanteriedivision aangingen. Er
mag daarom met recht getwijfeld worden aan de bewering dat "vZ:" de
commandant van de 2 2 7. Infanteriedivision zou zijn geweest. [...]

Op 1I maart 1940 werd in het hoofdkwartier van de Heeresgruppe B de Ia
van de 207. Infanteriedivision, luitenant-kolonel H. von Zitsewitz door de Ia
van de Heeresgruppe B op de hoogte gebracht van de verkenningsresultaten
van majoor Mantey. Tijdens deze bespreking werd door de Ia van de
Heeresgruppe B, kolonel A. Schmidt, met klem naar voren gebracht dat het
zwaartepunt van de aanval van de 207. Infanteriedivision bij Rhenen diende
komen te liggen. Volgens Von Zitsewitz was de divisie van plan het
zwaartepunt van de aanval meer in de omgeving van Ede te leggen. Een en
ander was met het x. Armeekorps besproken. Teneinde tot betere besluitvor-
ming te komen, stelde hij vervolgens voor om een nieuwe verkenning uit
te voeren. Daarop kreeg majoor Mantey opdracht een verkenning naar
Holland voor luitenant-kolonel H. von Zitsewitz voor te bereiden.

Op 26 maart 1940 vond bij de 207. Infanteriedivision wederom een
bespreking plaats. Aanwezig waren luitenant-kolonel H. von Zitsewitz, de
chefstaf van AOK 18, generaal-majoor E. Marcks, de chefstaf van de
Heeresgruppe B, luitenant-generaal H. von Salmuth en enkele andere
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