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3. Oorlogsverslag van de gebeurtenissen op 10 t/m 14 mei  

van de Luitenant-Generaal s.g. Pieter Nauta 
(Commandant van de Luchtverdedigingskring Rotterdam-’s-Gravenhage) 

 

 

 

 

Uittreksel uit de Krijgsverslagen en Gevechtsberichten van 10 mei en 

volgende dagen van luitenant-generaal S.G. Nauta Pieter, commandant 

Luchtverdedigingskring Rotterdam/ 's –Gravenhage. 

Beide rapporten verkregen uit de archieven van de Nederlandse 

Krijgsgeschiedenis. 

 

 

De Luchtverdedigingskring Rotterdam en ’ s-Gravenhage 

 

SAMENSTELLING: 

De Kring was op 10 mei als volgt samengesteld: 

Staf, de 3e, 4e, 6e, 13e, 14e, 17e, 19e, 23e, 76e, 77e, 78e, 163e, 164e batterij 

Lu.A. Het 3e peloton van de 1e comp. Lu. mitr., het LVD. punt 

Zwijndrecht en Willemsdorp, de 111e,ve, v 11e, en X ZL. A. tL. En 2 

sectiën van de Xle  ZL A. tL. 

Voorts waren onder mijne bevelen gesteld het V.L.S.K. Lu.A. Delft en 

's -Gravenhage. 

 

In den loop van den dag (10 Mei) bleek ook de afdeeling Rotterdam 

gealarmeerd te zijn. Van deze onderdeelen waren van den beginne der 

mobilisatie af, op 11 April 1939 in de Kring ingedeeld en geoefend: de 3e  

en 4e (samen vormende de X afd. Lu.A.), de 13e  en 14e bt. Lu.A., de 13e 

en 14e Comp. Lu Mitr. , het Lvd. Zwijndrecht en de 111e, ve, v11e en X 

ZL.A. tL. terwijl bovendien nog ingedeeld was het Lvd. punt Baanhoek. 

Bij gebrek aan een voldoend aantal officieren bij de batterijen, is in het 

najaar van 1939 het officierspersoneel van den staf X Afd.Lu.A., over de 

3e en 4e bt. verdeeld. 

Achtereenvolgens hebben de navolgende veranderingen in de 

samenstelling van den Kring plaats gehad. 

 

Omstreeks Juni 1939 is het Lvdp. Willemsdorp bestaande 110 bt. Lu.A. en 

drie pelotons Lu.Mitr. bij den Kring ingedeeld. Omstreeks  Juli 1939 zijn 

de twee  pelotons van het. Lvdp. Baanhoek bij den Lvd. groep Breda 

ingedeeld, terwijl omstreeks Sept. 1939 110e bt. Lu.A.. naar Limburg is 

vertrokken. 
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In September 1939 werd de kring versterkt met de 6e bt. Lu.A. en twee 

sectiën X1; in December met 17 en 19e bt. Lu.A., in April 1940 met 76 en  

77 bt. Lu.A.  Mei 1940 met 23, 78, 163 en 164e bt. Lu.A. 

 

Het 3e pel. 1e Comp. Lu.mitr. werd in Mei 1940 onder mijne bevelen 

gesteld. De personeelsindeeling van de batterijen was van den aanvang af 

onvoldoende,  Door  overplaatsing van de officieren van den  staf van X 

afd.Lu.A. en van officieren en vaandrigs van de 13e en 14e C.Lu. mitr.is 

het incompleet aan officieren eenigszins aangevuld. Door aanvulling van  

manschappen uit het Depot zijn de batterijen eenigszins versterkt. De 

batterijen, welke in December 1939 en nadien aan den Kring zijn 

toegevoegd, waren zoowel wat perso-neel als materieel betreft onvolledig 

uitgerust.  Aanvulling uit het Depot bleek na aanvrage niet meer mogelijk. 

Een overzicht van de officiers-encadreering wordt als bijlage 1 hierbij 

gevoegd. 

 

Dislocatie en bestemming 

De dislocatie der onderdeelen op 10 Mei is op de schets als bijlage 11 

bijgevoegd, aangegeven. 

 

De bestemming der onderdeelen was in groote lijnen de bescherming van: 

a. Radioinstallatie te Scheveningen door 2 pelotons van 14 C.Lu.  

Mitr. 

b. Regeeringsgebouwen te ’ s Gravenhage door 2 pelotons van 14  

C.Lu. Mitr. 

c. Vliegveld Ypenburg door 3 pelotons van 14 C. Lu. Mitr. 

d. Magazijnen en station Delft door 2 pelotons van 14 C.Lu.Mitr. 

e. Het A.H.K. door 3e  peloton 1e C.Lu.Mitr. en 163 bt Lu.A.. 

f. Het stafkwartier Lvd. door 164 bt. Lu.A. 

g.         Het complex  ‘s-Gravenhage, Wassenaar en Delft door 13, 14, 23,  

76,  en 78bt. Lu.A. 

g. Petroleumopslagplaatsen te Pernis en Vlaardingen door 4 pel. van   

de   13e C.Lu. Mitr. en 3 bt. Lu.A. 

j. Het vliegveld waalhaven door 3 pelotons van de 13e C. Lu. Mitr. en  

de 4e en 77e bt. Lu.A. 

k. Het etappenmagazijn St. Job te Rotterdam door 1 peloton van 13 C.  

Lu. Mitr. 

l. De bruggen te Zwijndrecht door 2 pelotons lu. Mitr. en eenigszins  

door 6e bt. Lu.A.* 

m. De bruggen te Moerdijk door 3 pelotons lu. Mitr. , 19e bt. Lu.A. en  

eenigszins door de 6e bt. Lu.A.* 

n. Hoek van Holland door de 17e bt Lu.A. 
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o.       Eenige bedrijven te ' s- Gravenhage, Delft door aldaar gevestigde  

korpsen V.L.S. 

 

* De 6e Bt. Lu.A. stond opgesteld in een z.g. 

neutraliteitsopstelling.Voor de verplaatsing van deze 

batterij naar oorlogs-opstelling zijn geen orders ontvangen, 

terwijl door het onverwachte uitbreken van de oorlog  

verplaatsing niet mogelijk was. 

 

De v11 en Xe  zoeklichtenafdeeling  stonden opgesteld om ' s-Gravenhage, 

de 111e  en Ve zoeklichtafdeeling rond Rotterdam. Bovendien stonden 2 

sectiën van de XIe zoeklichtenafdeeling in een neutraliteitsopstelling 

tusschen Maasdijk en het Hollandse Diep. 

 

Paraatheid 

Sedert 9 April jl. was de hoogste graad van paraatheid bevolen nl. van een 

uur voor zonsopgang tot  8.00 de volledige bezetting. 

Als gevolg van deze orders waren alle onderdeelen op 10 Mei bij den 

aanvang der vijandelijkheden volkomen paraat. 

 

Verbindingen 

Over de Luchtverdedigingscentrale in het postkantoor te Rotterdam waren 

alle onderdeelen telefonisch te bereiken. De gevechtsopstellingen hadden 

directe militaire telefoonverbinding met de Lvd. R' dam (gedeeltelijk over  

de Lvd.centrale den Haag.), de bureelen der onderdeelen bovendien locale 

aansluitingen. 

De gevechtsopstellingen der onderdeelen hadden bovendien radio- 

distributieaansluiting. De berichten van den luchtwacht werden direct door 

middel van het radio-distributie bekend bij de onderdeelen. 

 

Bevelsverhoudingen 

Zooals reeds vermeld was het afdeelings-verband van de Xe Afd. Lu.A. 

opgeheven, zoodat alle onderdeelen onder rechtstreeksch bevel van mij, als 

Kring C, stonden. 

Op 13 Mei zijn de 17e bt. , 23e bt., en 163e bt. In groepsverband onder 

majoor de Leeuw te Hoek van Holland vereenigd. Deze groep kwam onder 

rechtstreeksch bevel van C.- Luchtverdediging. 

Het persoonlijk leiding geven door mij of door officieren van mijn staf 

stuitte op de volgende bezwaren. 

 

1e  Het bezetten door den vijand van den z.-maasoever en de onveiligheid 

in de straten en in de omgeving van Rotterdam. 
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2e  De tel. gemeenschap met de onderdeelen ten z. van de Maas was na den 

eersten dag grootendeels gestoord. 

 

Teneinde in de gelegenheid te geraken persoonlijk aan nog intact zijnde 

onderdeelen leiding te geven en om te voorkomen, dat bij het verbreken 

van het contact met den Haag alle verbinding met de nog resteerende 

onderdeelen vervallen zou zijn, werd na overleg met het Commando 

luchtverdediging (gesprek van mij met kolonel Wilmar) het stafkwartier in 

den nacht van 11-12 mei verplaatst naar Den Haag. 

In het nieuw gevestigde stafkwartier in de R' damsche bank was reeds 

vroeg in den morgen van 12 mei de telef. verbinding met de centrale te 

Rotterdam geheel in bedrijf. Evenwel ontving ik van C.Lvd. de order het 

stafkwartier weder naar Rotterdam te verplaatsen, hetgeen in den nacht 12-

13 mei geschiedde. 

 

Munitie 

Alle artillerie en mitr. onderdeelen beschikten den eersten dag over 

voldoende munitievoor de kanonnen, mitrailleurs en handvuurwapenen, 

behalve de 19e en 763 bt Lu.A., welke nog niet beschikten over mitr. 

munitie. 

 

Hoewel de zoeklichtafdeelingen, over de voorgeschreven hoeveelheid 

munitie voor handwapenen beschikten, was deze hoeveelheid niet be-

rekend voor de beschieting van de valschermtroepen,  zoodat bij deze 

afdeeling  spoedig gebrek aan munitie bestond. 

Aanvulling  van munitie werd gevraagd. Aangezien de door D.M.L. op te 

leggen rantsoenen nog niet in de daartoe aangewezen magazijnen 

aanwezig waren, stiet de aanvullling aanvankelijk op bezwaar. 

Door C.Lvd. zijn daarop aanwijzingen gegeven tot het doen halen van 

munitie in Halfweg. 

Toen door onveiligheid van den weg door de valschermtroepen deze 

aanvulling onmogelijk werd, is door C.Lvd. een nieuwe aanvullingsplaats, 

nl. station 's -Gravenhage aangewezen. Tenslotte hebben alle onderdeelen 

voldoende munitie gehad, behalve de 6e bt. Lu.A. welke zuid van de Maas 

niet te bereiken was, hoewel nog getracht is  deze batterij door een 

vrachtauto over Brielle en Maassluis te doen voorzien. 

 

Bewapening 

De onderdeelen  waren volgens voorschrift bewapend, met uitzondering 

van de batterijen, welke kort voor het uitbreken van den oorlog uit het  
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Depot Lu.A. aan de Kring werden toegevoegd, n.l. 23e en 78e bt. Lu.A. 

welke niet over mitrailleurs beschikten. C. 78 bt. Lu.a. ontving op 14 Mei 

nog uit het Depot twee mitrailleurs M 25 doch zonder munitie. De 23e 

bt.Lu.A. mankeerde bovendien twee tempeertoestellen. 

Bij de 19e bt. Lu.A. was op 10 mei de electrische overbrenging van een 

kanon defect, terwijl deze batterij geen affuiten voor mitrailleurs had. 

 

Bescherming en beveiliging 

Geen der batterijen had eenige speciale infanterie bescherming. Nabij 

enkele batterijen bevonden zich wel infanterie-afdeelingen welke echter 

een andere taak hadden. Het gemis aan bescherming heeft zich bij alle 

onderdeelen doen gevoelen, aangezien bij het dalen van de vijandelijke 

valschermtroepen de onderdeelen daartegen moesten optreden, waardoor 

zij onttrokken werden aan hun feitelijke taak. 

 

Zoeklichtafdeelingen 

De zoeklichtafdeelingen hebben hun eigenlijke taak- het verlichten van 

vijandelijke vliegtuigen-  niet kunnen vervullen, aangezien het commando 

Luchtverdediging order gaf niet te schijnen. Het personeel dezer afdeeling 

heeft actief deelgenomen aan de bestrijding van de valschermtroepen. 

 

Verloop der gebeurtenissen 

Het verloop der gebeurtenissen van 10 t.m. 14 mei wordt, in extenso door 

elk der onderdelen vermeld, hierbij aangeboden. 

De vijandelijke aanval was in het bijzonder gericht tegen vliegvelden 

Waalhaven, Ypenburg en de bruggen te Moerdijk en Zwijndrecht en van 

de bij deze objecten opgestelde Lu.A. en mitr. Onderdeelen werden reeds 

in den morgen van 10 mei buiten werking gesteld: 

 

4e bt. Lu.A. te Smitshoek 

77e bt Lu.A. nabij Waalhaven 

drie pelotons 13e Comp. Lu. mitr. nabij Waalhaven 

19e bt Lu.A. te Moerdijk 

drie pel. Lu. mitr. nabij Willemsdorp 

twee pel. Lu. te Zwijndrecht 

13e bt Lu.A. nabij Ypenburg. 

 

Het personeel van deze onderdeelen is deels krijgsgevangen gemaakt en 

heeft zich overigens bij andere onderdeelen gevoegd. Het materieel van 

deze onderdeelen ging verloren, behalve van de 13e bt. Lu.A., hetwelk 

voor een gedeelte naar de 14e bt. is overgebracht. 
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Van de onderdeelen Zuid van de Maas bleven slechts de 6e bt. Lu.A. te 

Strijen en drie pelotons van de 13e Comp.Lu. mitr. opgesteld nabij de 

petroleumopslagplaatsen gevechtsvaardig. C.-6e bt. Lu.A. heeft zich op 11  

mei op mijn last onder bevelen gesteld van C.-Groep-Kil en eene 

opstelling ingenomen nabij Puttershoek, op 13 mei is de batterij naar 

Maassluis gemarcheerd en heeft zich op 14 mei begeven naar Hoek van 

Holland ter versterking van de aldaar gevormde luchtdoelbestrijdings-

middelen. 

De twee pelotons van 13e Comp.Lu. mitr., opgesteld nabij de 

petroleumopslagplaatsen te Pernis, zijn door den wn. commandant (de 

Commandant, kapitein van Rijswijk is op 10 mei gesneuveld) in den avond 

van 10 mei en in den loop van 11 mei geleidelijk noord van de Maas 

gebracht, teneinde deze pelotons tegen aanvallen van valschermtroepen te 

behoeden. Het derde peloton (pakhuismeesteren) is tot 13 mei in stelling 

gebleven en daarna naar den noordoever gebracht. Deze drie pelotons 

hebben de 3e bt. Lu.A. versterkt ter bescherming tegen valschermtroepen, 

welke voortdurend in de omgeving van Vlaardingen werden gemeld. De 

overige onderdeelen noord van de Maas zijn voortdurend intact gebleven. 

 

Verlieslijsten 

De verlieslijsten van alle onderdeelen zijn bereids aan Commando 

Luchtverdediging aangeboden. 

 

Eindbeschouwing 

De inleidende vijandelijke aanval met vliegtuigen heeft een groote moreele 

uitwerking gehad op alle onderdeelen, waarvan deze zich spoedig hebben 

weten te herstellen. 

 

Tegen den hierop volgenden aanval van de gelande valschermtroepen 

waren de batterijen en pelotons luchtdoelmitrailleurs door hunne 

opstellingen, onvoldoende bewapening en door gemis aan infanterie-

bescherming niet bestand.  

 

Tegen de met lichte mitrailleurs, repeteer-pistolen en handgranaten 

gewapende valschermtroepen zijn onze met karabijnen en geweer 

bewapende mannen niet opgewassen geweest. 

 

Tegenover den indruk, dat enkele onderdeelen langer hadden kunnen stand  

houden, staan feiten van goed beleid en moedig gedrag. Enkelen zullen 

door mij voor een militaire belooning in aanmerking worden gebracht. 

 

Met eerbied gedenk ik de officieren en minderen die tot het uiterste hun 
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plicht hebben gedaan en in dienst van hun vaderland gevallen zijn. 

 

’s Gravenhage, 11 Juni 1940. 

De Luitenant-Generaal, 

Commandant Luchtverdedigingskring Rotterdam/'s Gravenhage, 

 

 

 

 

            w.g. S. G.  Nauta Pieter. 

 

 

Bijlage 1 

 

Beknopt verslag van de wnd. Commandant van de 13e Bt. Lu.A. reserve 1e 

Luitenant J.A. Du Mee, en een brief van de  2e Luitenant O.D. San Giorgi. 

van periode 10 t/m 14 mei 1940, ingevolge schrijven C. Lvd. No. 14 B 

dd.20 mei 1940. 

 

 

10 mei 1940. 

Te ca. 3.15 de batterij gealarmeerd op melding uit Maassluis, onbekend 

vliegtuig, onbekende hoogte, noordelijke richting, na ca.5 á 10 minuten 

verschenen uit  Zuid Zuidoostelijke richting vliegtuigen van Duitsche 

nationaliteit, welke onmiddellijk onder vuur werden genomen. eenige 

vliegtuigen stortten brandend neer. Het aantal vliegtuigen nam steeds toe, 

waarop onmiddellijk het bombardement volgde van het vliegveld 

Ypenburg, richting Zuidwest Noordoost, welke vliegtuigen doorvlogen 

over de batterij en 8 bommen uitwierpen. Hierdoor werd getroffen de 

wachtbarak, het 3e stuk, terwijl een bom nog viel tusschen het tweede en 

derde stuk en 5 naast de batterij. 

Intusschen moest het vuur twee maal onderbroken worden voor eigen 

jagers, welke zich tusschen de vliegtuigen bewogen. 

Intusschen landden in groote getale Duitsche parachutisten aan alle zijden 

van de batterij en namen deze onmiddellijk onder vuur met mitrailleurs. 

Door het volkomen gemis aan dekking, in het bijzonder tegen aanvallen 

van de grond af zoo nabij en de overmacht in wapens en aantal van de 

parachutisten is onder voortdurende beschieting de batterij langzaam 

geretireerd in de richting van het bureau door het park Leeuwenbergh 

heen. 

De beide mitrailleurs van de batterij hebben tot het laatste oogenblik met 

succes doorgeschoten. De stukken zijn nog onbruikbaar gemaakt door ver-
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wijdering van drukbodem, slagpin en slagveer. Achter-gelaten moesten 

worden eenige dooden, gewonden en krijgsgevangenen, welke werden 

verzorgd door den korporaal ziekenverzorger J. van Oudheusden. Nadat 

iedereen zooveel mogelijk was voorzien van wapens en munitie werd in 

ploegen tegen de overal gedaalde parachutisten opgetreden. Hiertoe trad 

een patrouille op in huize Heeswijk- in het park Leeuwenbergh- in de 

straten van Voorburg- langs de Vliet en in de polders ten oosten van de 

Vlietweg. 

Dit optreden is zeer succesvol geweest en werden de gemaakte 

gevangenen overgegeven aan de Infanterietroepen, welke inmiddels waren 

verschenen. Ook bij dit optreden heeft de batterij eenige dooden en 

gewonden gehad. De Duitsche parachutisten hadden zich in huizen 

verschanst en in het bijzonder in huize "Dorrepaal", welk nest eerst na den 

middag met behulp  van PAG kon worden uitgeroeid. Deze handelingen 

hebben tot in den namiddag voortgeduurd waarna opnieuw een onderzoek 

werd ingesteld in de batterij. 

De omstandigheden waren toen nog niet van aard, dat reeds de nog 

bruikbare stukken konden worden geborgen. De Duitschers hadden 

overigens vernielingen aan het materieel aangebracht, o.a. de afstand-

hoogtemeter was zeer grondig vernield. 

 

11 mei 1940. 

's Morgens vroeg werd begonnen twee stukken en het vuurleidingstoestel 

te bergen; volgens ontvangen instructies werd met een groote hoeveelheid 

munitie en nog eenige ander bruikbaar materieel vertrokken naar de 14e 

batterij Lu.A.. De bezetting van de 13e batterij is gedeeltelijk naar 76e bt. 

Lu.A. gegaan. Het administratief personeel en de twee hoogtemeters naar 

164e bt. Lu.A. 

Met behulp van ons personeel zijn de ploegen der 14e batterij aangevuld, 

terwijl tevens de batterij werd opgevoerd tot vier stukken. 

De volgende dagen werden ook benut voor het weghalen van het laatste 

stuk en munitie uit de oude opstelling van de 13e batterij en telkenmale 

werden de bezig zijnde manschappen onder vuur genomen uit vliegtuigen. 

Ook werd de bankwerkerij door een bom volkomen vernietigd. Als 

zelfstandige Lu.A. batterij is de 13e batterij niet meer opgetreden en diende 

uitsluitend ter aanvulling van de reeds genoemde batterijen in wier 

verslagen de overige wederwaardigheden ongetwijfeld zullen worden 

vermeld. 

 

Als bijzonderheden kan het volgende nog worden vermeld: 

a) In de avond van 9 Mei werden drie roode vuurpijlen geconstateerd te 

      circa 21.45 in de polder naast Ypenburg. Hiervan werd melding  
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      gemaakt aan Commando Luchtverdediging. 

 

b) De op 10 Mei des morgens vroeg verloren krijgsgevangenen keerden te  

      ca.19.00 uur denzelfden dag ongedeerd terug met uitzondering van den  

      1e  Luitenant J.J. Bieringa, welke tijdens de gevangenschap het leven  

       verloor. 

 

c) Alle parachutisten, waarmede de 13e batterij in aanraking is geweest,  

      dat waren er vele, waren gekleed in Duitsche uniform. 

 

d) Het volkomen gemis aan dekking voor bedieningsmanschappen en de 

onvoldoende bescherming tegen directe aanvallen van de grond af,  

      benevens het zeer groote aantal parachutisten, welke om de batterij  

      daalde, zijn de oorzaken geweest, dat de batterij niet meer te houden 

      was. 

 

 

                                    Wassenaar, 22 Mei 1940. 

                                    De reserve 1e Luitenant, 

                                    Commandant 13e Batterij Luchtdoelartillerie, 

                                    w.g. J.A. Du Mee. 

 

 

 

Bijlage 2 

 

Verslag van de wnd. Ct. van de 13e bt. Lu.A. 

 

 

13e Batterij Luchtdoelartillerie. 

 

Onderwerp:                                                                                                   

Leidschendam, 31 Mei 1940 

Westvlietweg 121 

Krijgsgevangenen en Oorlogsrecht. 

 

Met referte aan schrijven d.d 27 Mei 1940 van den O.L.Z. afd. Landmacht 

Sectie lVa.No.263 A.heb ik de eer Uwen Excellentie de volgende  

inlichtingen te verstrekken. 

1. Door de 13e bt. Lu.A. werden ca. 1 onderofficier en 50 minderen 

      krijgsgevangen gemaakt als volgt verdeeld: 1 onderofficier ca. 40  

      minderen in de weilanden tussen Vliet en Ypenburg in samenwerking  
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      met de Infanterie door verliezen en verwondingen tot overgave       

      gedwongen, door ons ontwapend met de Infanterie. 

      7 Parachutisten waren verschanst in huize Dorrepaal en hadden de brug  

      tegenover het Westeinde in Voorburg onder vuur met mitrailleurs. Met  

      behulp van de PAG. werden deze eruit gehaald. 

      Een parachutist werd met een oogschot weggehaald uit sloot bij het  

      park villa Zeerust. Een parachutist werd weggehaald uit de Pr.  

      Mariannalaan in Voorburg welke daar een mitrailleur had opgesteld.  

      Deze gaf zich over na een buik en polsschot te hebben gekregen. 

2. Na hun gevangenneming zijn deze personen overgegeven aan de  

      Infanterie. 

3. Er zijn geen gevallen te mijner kennis gebracht dat de Duitsche  

      krijgslieden de oorlogsregelen zouden hebben overtreden. 

                                                Cp., 31 Mei 1940 

                                                de wnd. Ct. 13e Bt. Lu.A. 

                                                de res. 2e Luitenant 

                                                w.g.  O.D. San Giorgi 

 

Aan: c.-Lvd. d.t. C.Lvd. k. R'dam/’s Hage 

 

 

Beschouwing en conclusie's door leden van de 13e Batterij  Lu.A. 1940 

over verslag "Nauta" 

 

Het oorlogsverslag van de Lt.-Generaal S.G. Nauta Pieter over het 

gebeurde voor en tijdens de oorlogsdagen 1940 draagt de datum 11 Juni 

1940. 

Het lijkt erop dat het zeer summiere verslag van de Generaal moet zijn 

ontstaan in de gedachte we zijn bezet, en verder alleen enkele 

opsommingen geeft over inzet en verplaatsing van onderdelen. 

Wij constateren bij het lezen van het hoofdstuk samenstelling dat hij de 13e 

bt. onder zijn  bevelen en geoefend noemt. 

Hij geeft o.a. aan: 

• er was gebrek aan voldoende officieren, en zeker gebrek aan  

bekwame   luchtdoelartillerie officieren. 

• dat de personeelsindeling van de batterijen van het begin  

onvoldoende was. 

• dat toelevering ook van materieel voor batterijen ontbrak, zelfs niet  

meer kon worden aangevuld. 

• bij dislocatie en bestemming" dat geen orders waren ontvangen  

voor oorlogsbestemmingen en door onverwacht uitbreken van de  

oorlog dat niet meer mogelijk bleek, onbegrijpelijk omdat de 
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hoogste graad van paraatheid met ingang van 9 April was  

ingetreden. 

• niet begrepen wordt dat hij melding maakt, van "alle onderdelen  

waren bij uitbreken van de vijandelijkheden "volkomen paraat",  

terwijl hij verder in het verslag met naam en toenaam batterijen en 

pelotons kan noemen alwaar onmisbaar materieel en munitie reeds  

voor 10 mei ontbrak. 

• hij gaf als conclusie dat alle onderdelen telefonisch waren te  

bereiken, terwijl in andere ook in dit boek opgenomen rapporten  

dat geheel tegenspreken. 

• bij het onderwerp munitie moet de Generaal gedacht hebben, "de  

Duitsers die mogelijk van mijn verslag kennis zullen  nemen,  

hoeven niet te weten dat bij verschillende onderdelen de munitie 

niet, niet tijdig aanvulbaar en door eigen fouten, munitie in houten  

magazijnen (waalhaven) niet bereikbaar was". 

• het niet inzetten van zoeklichten wordt door luchtdoelartilleristen  

onbegrepen beschouwd. 

 

Tijdelijk ingezet bij de 19e bt Lu.A. nabij de Moerdijkbruggen kan ik mij 

dus een heel goed en betrouwbaar oordeel veroorloven. Er waren geen 

affuiten en munitie voor de mitrailleurs. Er ontbrak een connectiestuk voor 

electrische verbinding voor een der stukken. Ongelukkigerwijze weigerd 

bij het eerste salvo het 2e stuk. 60 man ongedekt met EEN kanon moest, 

het o zo voorname luchtruim rond de bruggen  kunnen beheersen. 

 

Bij het onderdeel verloop der gebeurtenissen kan door een aantal batterijen 

en pelotons een aantal kanttekeningen worden geplaatst. 

De manschappen van de 19e bt-81e en 82e pel. lu.mitrs die als gevangenen 

via de dijk langs het Hollandse Diep in de richting van de bruggen werden 

gedreven, zagen de valschermtroepen oprukken naar de bruggen. Toen zij 

op de brug waren gearriveerd en zelfs onder het wegdek van de brug een 

controle uitvoerden, was iedereen overtuigd dat de Genie de bruggen 

zouden opblazen. Niets gebeurde, de Duitsers zullen nog meer dan wij 

verbaasd zijn geweest dat er niets gebeurde. Ja toch we werden door eigen 

artillerie met brisantgranaten beschoten, waardoor enkele Nederlanders 

werden gedood. 

In de korte eindbeschouwing van de Generaal stelt hij, dat de inval met 

vliegtuigen, grote morele uitwerking heeft gehad op alle onderdelen, 

waarvan deze zich spoedig hebben weten te herstellen. 

Voor hen die konden doorvechten is dat waar. Dat is wel anders bij de 

batterijen en pelotons die de strijd moesten staken. 
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Juist omdat over ongeoefendheid, onvoldoende materieel en munitie kan 

worden gesproken, moet zeker niet worden vergeten, dat mitrailleurs zo 

vaak weigerden, vastliepen en uren reparatie behoefde. 

Dat tempering van 7½ tl. munitie door de strenge winter niet werkte, 

terwijl dit lang voor 10 Mei reeds was gebleken. 

Niet ik alleen kan het oneens zijn met de zinsnede dat "Enkele onderdelen 

langer hadden kunnen stand houden". Als de Generaal en vele 

verantwoordelijke officieren niet accoord waren gegaan met de opdracht 

die gegeven werd door de Opperbevelhebber  van Land -  en Zeemacht en 

op last  van de Chef van de Generale Staf, V.E. Wilmar, dat geen 

dekkingsmateriaal mocht worden toegepast, zelfs geen dekking gezocht 

mocht worden, dan waren er minder doden en gewonden gevallen op die 

eerste oorlogsdag. 

Met man en macht werd na het eerste uur aan dekkingen gewerkt, dat 

heeft het moreel te laat op een beter niveau gebracht. 

 

Bij het verslag van de Generaal Nauta troffen we stukken aan die waren 

ondergebracht bij afd. Krijgsgeschiedenis, hierop kwamen de verslagen 

voor van de verantwoordelijke commandanten, alsmede de aantallen 

neergeschoten vliegtuigen. Op deze officiéle stukken zijn door andere 

personen dan verantwoordelijk voor de waarheid, doorhalingen en 

aantekeningen geplaatst. Op het rapport waarop de 13e batterij voorkomt 

vond ik de volgende opmerking;" Deze vliegtuigen werden 

neergeschoten door de vrijwillige Luchtafweer van Delft, Daarom hier 

doorgehaald om dubbeltelling te voorkomen". 

Deze onbekende schrijver heeft door op genoemde officiéle verslagen 

veranderingen aan te brengen aangetoond niet te beseffen hoeveel granaten 

en scherven door alle batterijen en pelotons (omgeving Ypenburg) werden 

afgevuurd op diezelfde vliegtuigen. De schrijver van de opmerkingen heeft 

kennelijk de oorlog overleefd. 

De manschappen van de 13e batterij die het leven lieten, hebben op 

diezelfde vliegtuigen geschoten, mogelijk was het neerhalen HUN laatste 

daad, en heeft de EGOTRIPPER NA VASTLEGGEN VAN FEITEN, niet 

het recht officiële bij krijgsgeschiedenis opgelegde stukken te veranderen. 

(ze bijlagen) Maar de 16 neergehaalde vliegtuigen die neergehaald werden 

door her Korps Vrijwillige Landstorm, is 10% van het totaal. Daarom 

zeggen alle 13e bt. manschappen C H A P E A U. 
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