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bezet en Ijsel en Maas overschreden hadden - maar op de Friese wal was
de Wonsstelling nog intact, op de Veluwe leek de vijand, behalve bij
Wageningen, niet veel verder te zijn dan het Apeldoorns kanaal, en ten
aanzien van Noord-Brabant mocht men aannemen dat de Peel-Raamstelling
in goede orde verlaten zou worden; verder westelijk zouden de Nederlandse
troepen dan de ruggesteun ontvangen van het Franse zevende leger. En wat
de strijd in de lucht betrof: de eigenluchtmacht had een groot deel van haar
aanvalskracht verloren, maar de meer dan honderd toestellen welke de
Duitsers kwijtgeraakt waren, zouden stellig voor hen eenlelijke streep door
de rekening vormen.
Er was, summa summarum. aan het einde van die schier eindeloze dag bij het

Algemeen Hoofdkwartier hoop; hoop dat het gelukken zou, via Rotterdam,
Dordrecht en Moerdijk een vaste verbinding te leggen met de Fransen;
hoop dat men er in zou slagen, de Duitsers in hun eerste stormloop te stuiten;
hoop dat men tot de oorspronkelijke conceptie: de bij de Fransen aangeleunde,
gesloten verdediging van het hart des lands, zou kunnen terugkeren - en
zouden Londen en Parijs dàn volharden in hun aanvankelijke weigering om
aan die verdediging met eigen, belangrijke strijdkrachten deel te nemen?

*

Hoe zagen de Duitsers op de avond van 10 mei de situatie?
Deluchtlandingen bij Den Haag waren, dat wisten zij, goeddeels mislukt.

Van de eerste golf transporttoestellen die naar Valkenburg, Ypenburg en
Ockenburg gestart was, was slechts een klein deel teruggekomen. Sympto-
matisch was hetgeen met de Kampfgruppe zur besonderen Verwendung 9 was
geschied: vijf-en-vijftig toestellen waren bij de inzet van Fall Gelb opgeste-
gen, twee kregen motorstoring en moesten naar hun basis terugkeren;
drie-en-vijftig vlogen dus Nederland binnen; daarvan werden er tien op weg
naar Ypenburg en Ockenburg neergeschoten- rest: drie-en-veertig; van die
drie-en-veertig (die alle in de buurt van Den Haag, maar lang niet alle op de
aangegeven plaatsen neerkwamen), stegen weer vijftien op, één evenwel met
de gehele oorspronkelijke lading nog aan boord; van die vijftien slaagden
dertien er in, hun basis te bereiken;' Geen wonder was het dat generaal
Kesselring, conunandant van Luftfiotte 2, in de loop van de dag van uur tot

1Molenaar: De luchtverdediging, IX, p. 26.
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