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van 6—12.30 uur gelegenheid om te rusten en van 12.30—14 uur gelegenheid
naar huis te gaan, om warm te eten en voedsel te halen voor de volgende
24 uur; om 14 uur betrok deze ploeg de batterij tot 22 uur, waardoor de andere
ploeg gelegenheid kreeg gedurende anderhalf uur naar huis te gaan, en te
rusten voordat zij dtn nachtdienst moest overnemen.

Verscheidene malen maakten de berichten over het dalen van parachutisten,
of de wenschelijkheid om het autoverkeer te contröleeren, het uitzenden van
patrouilles noodzakelijk. Deze patrouilles werden steeds gevormd uit de ploeg,
die vrij van batterij dienst was.

Bijzondere moeilijkheden traden op, wanneer gedurende den nacht de mo-
gelijkheid van daling van parachutisten in de omgeving van de batterij werd
gemeld. In de stilte van dtn nacht waren stemmen over meer dan een kilo-
meter hoorbaar, terwijl het licht van zaklantaarns over een gelijken afstand
de aandacht trok. Berichten over naderende vliegtuigen konden dan niet per
scheepsroeper, doch moesten per ordonnance naar de batterij worden over-
gebracht.

Daar de batterij gelegen was in de nabijheid van een weg, die druk bereden
werd met auto's, en van groot vaarwater, was het veelal moeilijk te beoor-
deelen of naderend motorgeronk van auto's, motorbooten (pleziervaartuigen!),
dan wel van vliegtuigen afkomstig was. Een oude gramofoonhoorn bewees
hier goede diensten. Zoowel de richting als de aard van het geluid kon vee]
beter worden vastgesteld dan zonder hoorapparaat.

Samenvatting:
1. De omroepdienst van df n Lucht verdedigingskring Amsterdam werkte

uitstekend. De geluidsterkte was echter te gering.
2. Een bescherming van zandzakken, die schieten met een kleinere elevatie

dan 9° onmogelijk maakt, is te hoog om laagvliegende vliegtuigen, die langs
de batterij koersen te kunnen beschieten.

3. Om te voorkomen, dat laagvliegende vliegtuigen, die over een batterij
heenvliegen, door eigen geschut onder vuur genomen worden, is het noodig,
dat zij ook aan de voorzijde van nationaliteitskenmerken worden voorzien.

4. Een eenvoudig luisterapparaat (gramofoonhoorn) bewijst goede diensten
bij luchtafweergeschut met kleine actieradius (1800 meter).

HET SNEUVELEN VAN MAJOOR LANDZAAT

Nadat de beschrijving van het sneuvelen van den Majoor LANDZAAT (blz.
366 t/m 369 in het September-nummer) verschenen was, bereikten mij
eenige mededeelingen, die het noodzakelijk maken, daarop terug te

komen.
Het slot van de beschrijving vestigt den indruk, dat ook Majoor LANDZAAT

zelf zich ten slotte wilde terugtrekken in de loopgraven, welke zich in de nabij-
heid van het paviljoen bevonden.

Dit nu is gebleken, niet het geval te zijn.
Toen de situatie hopeloos was en het paviljoen begon in te storten, schijnt

hij er geen bezwaar meer tegen gemaakt te hebben, dat de anderen zich ver-
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wijderden, waartoe het instorten van het paviljoen dan ook dwong. Voor zijn
persoon heeft hij echter de volle consequentie getrokken van het bevel: „stand-
houden tot den laatsten man". Hij is vastberaden met de laatste patronen, die
hem nog restten, naar buiten gegaan, is aan 's vijands zijde van het paviljoen
gevallen en daarna onder het puin van het brandende gebouwtje bedolven.

Reeds voor den oorlog heeft hij zich tegenover zijn officieren en tegenover
zijn echtgenoote meermalen uitgelaten, dat de verdediging van den Grebbeberg
voor hem beteekende: „overwinren of sterven". Voor hem bestond er geen
„terug", ook niet op dat oogenblik, toen de toestand ter plaatse verloren was.

Het is met grooten eerbied voor het optreden van dezen officier, dat ik de
Redactie van de Militaire Spectator verzoek, het bovenstaande nog te willen
plaatsen en tevens zijn portret te willen opnemen.

V. E. NIERSTRASZ,

Luitenant-Kolonel v. d. Generalen Staf


