
VRIJDAG 10 MEI

Om 4 uur meldde de Iuchwachtpost-Delfi: 'Vele tweemotorige bommen-
werpers op 1500meter, vliegende zuidwest-noordoost'. Luttele ogenblikken
later sloegen de eerste Duitse bommen in. Het was nagenoeg windstil. De
gereedstaande D-2I'S en Douglas-toestellen konden direct van hun opstel-
lingsplaats starten en spoedig tolden de D-2I'S 'als woedende horzels' rond
de snellere, maar loggere Duitse jagers.' Adembenemende luchtgevechten
ontstonden; vijf Duitse toestellen werden neergeschoten maarruim een uur
later hadden alle D-21'S (op één na die naar Schiphol uitweek) de strijd moe-
ten staken. Eén vlieger kon zich alleen per parachute redden, de anderen
werden door benzine- of munitiegebrek gedwongen te landen; twee kwa-
men er op Ockenburg terecht, vijf ergens in de weilanden. Slechter verging
het de Douglas-toestellen. Maar drie van de elf brachten het tot een nood-
landing (waarvan weer twee op Ockenburg); acht werden er neergeschoten
waarbij er één bij Vlaardingen in een brandende olietank stortte."
Wat was intussen op Ypenburg gebeurd?
De eerste Duitse bommen wekten bij velen panische angst. De militairen

van de vliegdienst (één hangar stond al in brand) renden naar de mitrailleur-
opstellingen om er e~n schuilplaats te vinden. 'Eén van hen', aldus een ge-
vechtsverslag,

'hield mijn hand vast en zei: 'Vaandrig, daar valt een bom!' Ik antwoordde:
'Ja, jongen!' doch ik had het woord 'jongen' nauwelijks uitgesproken of hij
werd door een grote scherf als het ware door midden gespleten, terwijl ik zelf
ettelijke meters werd. weggeslingerd. Ik moet eerlijk bekennen dat ik bij het
zien van de bommen aanvankelijk in elkaar zakte van verbazing, angst en zenuw-
achtigheid. Bij de aanblik van het sneuvelen van die soldaat kwam er echter
zo'n verandering in mij, dat het me niets meer konschelen. Ik ... was dan ook
spoedig ter been, liep de opstelling in en vroeg of er gewonden waren. Een
soldaat bleek zwaar gewond te zijn. Ik kreeg de indruk dat velen wel de grond in
wilden duiken; vooralmannen die getrouwd waren, stonden grote angsten uit.
Anderen waren daarentegen spoedig kalm en hun zenuwen weer de baas.'"

Met tussenpozen duurde het bombardement drie kwartier; daarop volgde
nog een beschieting door Duitse jagers. Men kon er van Nederlandse kant
weinig tegen doen. De Nederlandse luchtdoelmitrailleurs hadden veellast
van storingen, de twee luchtafweer-batterijen konden nauwelijks vuur uit-
brengen op de laagvliegende Duitse toestellen, bij een van de twee (beide
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