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Schetsplan opstelling 26 batterijen van drie stukken luchtafweergeschut. 

Bescherm uw stad, uw gezin, uw leven, uw eigendom! 

Stichting Luchtafweer Rotterdam en Omstreken, postgirorekening no. 357284. 

Bescherm uw stad, uw leven, uw gezin, uw eigendommen! 

Ook het geheele gebied van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Overschie, Hillegersberg, 

IJsselmonde en omstreken heeft een eigen actieve luchtverdediging noodig: 26 batterijen van 

3 stukken afweergeschut worden voldoende geacht, om hier luchtbombardementen te 

voorkomen. 

Hoezeer de beschieting van de open steden en hare burgerbevolking te verafschuwen is, toch 

hebben wij, gezien de ervaring in Spanje en China,  helaas met dit strijdmiddel rekening te 

houden. Dergelijke bombardementen veroorzaakten daar enorme materieele schade, terwijl 

duizenden burgers daarbij het leven lieten of verminkt werden. 

De ervaring, speciaal die in Spanje opgedaan, heeft intusschen óók geleerd, dat 

bommenwerpers een heilzaam ontzag koesteren voor de moderne luchtdoelartillerie. Het staat 

dan ook vast, dat zulk afweergeschut het den vijandelijken bommenwerpers zeer moeilijk zal 

maken, om boven het verdedigde gebied te komen, al zal het wellicht niet geheel kunnen 

worden verhinderd, dat enkele vliegtuigen doorbreken. Passieve luchtbescherming door 

middel van schuilkelders e.d. is en blijft dus noodig. Maar daarnaast is een sterke actieve 

luchtverdediging van ons district noodig, omdat haar parate aanwezigheid reeds in staat is 

aanvallen te voorkomen. 

Zonder afweergeschut geen veilige schuilplaats. 

Er mag op worden gerekend, dat het Rijk zich tot taak zal stellen, aanvallen op groote hoogte 

te keeren met afweergeschut van zwaar kaliber. Daar dit geschut op lagere hoogte geen vuur 

kan brengen, is aanvulling met licht afweergeschut in dit gebied noodzakelijk voor een 

behoorlijke effectieve verdediging. 

Het Commando Luchtverdediging heeft dan ook voor het geheele gebied als hiervoor 

omschreven een verdedigingsplan ontworpen, waarbij naast het zwaardere afweergeschut nog 

26 batterijen van 3 stukken van 2 cm worden noodig geacht. De kosten van deze batterijen 

bedragen in totaal circa 1.500.000 gulden. 

Door den krachtigen steun van scheepvaart, industrie, handel, bankwezen, 

levensverzekerings-maatschappijen, hypotheekbanken en andere groote bedrijven, alsmede 

door de gemeenten Rotterdam en Schiedam, is thans meer dan de helft van dit bedrag 

toegezegd. Het verdere benoodigde bedrag van circa 600.000 gulden zal door de 

burgerbevolking van het te beschermen gebied alsmede door de bedrijven, die tot dusverre 

nog geen opgave inzonden, moeten worden bijeengebracht. 

Het moet, dus het kan. 
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Als allen medewerken kan dit groot lijkende bedrag, maar dat betrekkelijk gering is in 

verhouding tot de enorme belangen, die beschermd moeten worden, toch gemakkelijk en 

spoedig bijeengebracht worden. 

Dat kan het best geschieden door te storten op de postrekening der Stichting Luchtafweer 

Rotterdam en Omstreken, nummer 357284 of op de bankrekeningen der stichting bij R.Mees 

& Zoonen en bij de Rotterdamsche Bankvereeniging. 

Hier is een maatstaf voor uw bijdrage: 

huurders: 1 % van het jaarlijksch huurbedrag plus 2 duizendste van het verzekerde bedrag van 

hun inventaris (verzekerd bedrag voor de brandassurantie); 

eigenaars van onroerend goed: 2 duizendste van de verzekerde waarde van eigendom en 

inventaris; 

hypothecaire schuldeischers (eventueel woonachtig buiten het te beschermen gebied): 1 

duizendste van het hypotheekbedrag. 

Een gedeelte van het benoodigde geschut is reeds besteld; het wordt naar verwachting spoedig 

geleverd, doch het is duidelijk, dat het – in verband met den ernstigen internationalen 

toestand- noodig is, nu ook onverwijld tot bestelling van het restant te kunnen overgaan. 

Stel ons daartoe in staat. 

Mogen ons de verschrikkingen van een oorlog bespaard blijven, maar als de sirenes mochten 

gaan loeien, als ons gezin, ons leven, onze eigendommen, bedreigd mochten worden, dan 

moeten wij kunnen zeggen: wij deden, wat mogelijk was; wij beschermden onze stad! 

Het dagelijksch bestuur der Stichting Luchtafweer Rotterdam en Omstreken. 

Ir. J.H.H. Verloop. 

D.G. van Beuningen. 

D.C. Endert jr. 

Mr. L.S. ten Have. 

Mr. H.F. Hoyer. 

J. de Kanter, Boompjes 16, Rotterdam, secretariaat. 

Mr. J. Kroese, Vlaardingen. 

Mr. C.H. Muntz. 

Ph. van Ommeren P.J. zn. 

Mr. H.A.M. Roelants, Schiedam. 
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Wij houden allen zonder uitzondering van onze stad en onze streek. Zeshonderd jaren lang 

klopt hier het leven aan de boorden van onze rivier. Wij bouwen in het heden op het verleden 

aan hun toekomst: economisch, cultureel en geestelijk. Zal dit werk van eeuwen in enkele 

etmalen tot een puinhoop worden vergruizeld? Alles is er ons aan gelegen te trachten dat te 

beletten. Van hoog tot laag willen wij allen iederen maatregel nemen, die in onze macht ligt. 

Burgemeester Oud. 


