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Zaterdag II mel

Veel nachtrust werd aan generaal Winkelman en zijn naaste medewerkers bij
het Algemeen Hoofdkwartier niet gegund. Zij werden op I I mei' s morgens
om half vier gewekt met het ontstellende bericht dat Duitse parachutisten op
het Haagse Malieveld geland waren - hemelsbreed op nog geen vijfhonderd
meter afstand van het gebouwaan het Lange Voorhout waar zich het
zenuwcentrum van de militaire verdediging bevond. Terstond werd daar
groot alarm gegeven; zou dan inderdaad de verwachting in vervulling gaan
dat de Duitsers hun operaties op de tweede oorlogsdag met even grote en
gevaarlijke luchtlandingen zouden inzetten als op de eerste? Angstig voor-
uitzicht! Er waren aan Nederlandse kant vrijwel geen reserves meer. Geluk-
kig bleek spoedig dat het bericht omtrent de landingen op het Malieveld
onjuist was. Waar het vandaan kwam, was, aldus generaal-majoor van Voorst
tot Voorst, 'een raadsel. Maar intussen was de hoognodige, te korte nachtrust
van de officieren in het Algemeen Hoofdkwartier gestoord en was onrust
gezaaid bij de troepen in Den Haag'"; ook zij hadden van die z.g. lucht-
landingen vernomen.
Afgezien van de versterkingen die naar Waalhaven gezonden werden

alsmede van twee kleine groepen parachutisten die op de r rde mei bij
Hendrik Ido Ambacht (bij de brug over de Noord!) en op het Eiland van
Dordrecht daalden, zouden Duitse luchtlandingen op die r rde mei en vol-
gende dagen uitblijven. Dat kon men aan Nederlandse kant niet weten. De
nervositeit die op 10 mei gewekt was, bleef dan ook bestendigd, ja ze werd
aangewakkerd. Dit laatste klinkt vreemd. Immers, de schok: 'wij zijn in
oorlog', lag achter de rug. Maar waar verrassing en schok op de rode mei in
eerste instantie bij sommigen onbegrip, bij anderen verbazing, bij weer
anderen verdoofdheid gewekt hadden, daar was het of oorlog en oorlogs-
geweld op de r rde eerst ten volle een realiteit werden - maar een realiteit
die hoogst sinistere aspecten toonde. Vrijdag was in het eerste legerbericht al
meegedeeld dat er Duitse parachutisten waren die in Nederlandse uniformen
opereerden; vrijdag was al even officieel gewaarschuwd dat men, wat de
radio betrof, uitsluitend geloof moest hechten aan hetgeen met de bekende

1H. F. M. van Voorst tot Voorst: 'Notities', p. 108.
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