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YPENBURG

landingen versperd. Ruim duizend Duitsers waren aan de grond gekomen.
Eén-en-twintig N ederlanderse militairen waren gesneuveld.!

*

In tegenstelling tot Valkenburg was het vliegveld Ypenburg dat tussen
Rijswijk en Delft lag, wèl in gebruik bij de Militaire Luchtvaart. Er bevon-
den zich de uit Soesterberg overgeplaatste afdeling verkenners van het veld-
leger (vijf FK-SI's en zeven oude C-S's) en twee afdelingen jagers: negen
D-2I'S en elfDouglas-toestellen. In ons vorig deel wezen wij er al op dat de
Douglas-toestellen eigenlijk lichte bommenwerpers waren maar dat men door
het gebrek aan jagers besloten had, ze in die laatste functie te gebruiken. De
verkenners waren buiten het vliegveld opgesteld en zouden dus niet ter-
stond aan de strijd kunnen deelnemen; de D-21'S en de Douglas-toestellen
stonden in de vroege uren van de lode mei met warmgedraaide motoren op
het vliegveld klaar. De vliegers waren, zoals één hunner het later in zijn
verslag uitdrukte, 'gespannen en fanatiek 0111 in actie te komen'i''
Ypenburg werd verdedigd door een bataljon van het regiment grenadiers:

ca. duizend man. Bovendien stonden bij de gebouwen van het vliegveld acht
lichte. pantserwagens goed gecamoufleerd opgesteld. Negen zware en elf
lichte mitrailleurs konden rechtstreeks vuur uitbrengen op het landings-
terrein, op enige afstand daarvan bevonden zich voorts vier pelotons lucht-
doelmitrailleurs en twee batterijen luchtafweergeschut, die laatste bedoeld
om hoog vliegende vijandelijke toestellen te bestoken. Van de grenadiers
was een gedeelte op het vliegveld geconcentreerd, een ander gedeelte had,
op vrij grote afstand, verspreide posities ingenomen, vooral om het vliegveld
tegen aanslagen van Vijfde Colonnisten te beschermen. De verbindingen
bestonden uitsluitend uit veldtelefoons met boven de grond hangende
draden.

Ook op dit vliegveld vond de eerste aanval plaats door enkele Duitse
bommenwerpers die uit het zuidwesten, uit de richting Delft, naderden.
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1A.V., p. II-I2; (Sectie krijgsgeschiedenis) C. D. Kamerling en V. E. Nierstrasz:
Algemeen overzicht van de strijd om C11 ill de Vesting Hollalld {zonder het oostfront} CIl de
strijd tegen de luchtlandingstroepen rondom 's-Grauenhage, mei 1940 (1954), p. 49-54
(verder aan te halen als Kamerling: Vesting Holland ... luchtlandingstroepen); brief
28 april 1969 van het hoofd van de sectie luchtmacht-historie van de luchtmachtstaf
der Koninklijke Luchtmacht. 2 Molenaar: De luchtverdediging, III, p. 29.
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