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Inleiding. Mocht vóór den wereldoorlog de meerling hebben geheerscht, dat zoeklichten op groote schaal toepassing zouden vinden
voor beveiliging en nab\jverdediging' in den strijd om bevestigde
stellingen en in don veldoorlog, de practijk heeft anders geleerd.
De overmaehtige rol, door de artillerie op het moderne slagveld
gespeeld, de eigenaardige vorm, dien de oorlog op het Westfront,
cloov het vastloopen van de vijandelijke legers tegenover elkaar, al
spoedig aannam, hebben veroorzaakt, dat voor de genoemde bestemmingen zoeklichten op dat, het voornaamste, front over het algemeen op den achtergrond raakten; hoofdzakelijk alleen op het Oostfront en in Italië hebben zij, als zoodanig, nog ruime aanwending
gevonden.
Daartegenover staat echter, dat, ten gevolge van de geweldige
ontwikkeling van het luehtwapcn, de zoeklichten er eene taak bij
hebben gekregen, belangrijker dan eenige andere, hun tot dusver
opgelegd, en waarop vóór den oorlog in geen enkel leger was gerekend, n.l. de medewerking aan de verdediging tegen luchtvaartnigen, kortheidshalve, luchtverdediging.
Speciale organisaties werden ter zake in de verschillende oorlogvoerende landen in het leven geroepen (Duitschland: Flakscheinwerfer; Frankrijk : Projecteurs de D. c. A.; Engeland en Amerika :
Anti-Aireraft searchlights), nadat te voren reeds de technici hadden
gezorgd voor zoeklichten, welke voldeden aan den eisch, omhoog te
kunnen schijnen.
Taak. Luchtverdedigingszoekliehten ] ) hebben tot taak de vijandelijke luchtstrijdkrachten zoolang te verlichten tot ze door de artillerie,
gesteund door mitrailleurs, of door de jachtvliegtuigen zijn vernietigd of teruggedreven.
Verblinden van de vijandelijke waarnemers is slechts eene neventaak, waaraan de hoofdtaak nimmer mag worden opgeofferd. Niettemin kan het den zoeklichten soms gelukken om, terwijl zij doende
zijn vliegers op te zoeken en te verlichten, laagvliegende vliegers
tt- verblinden en te doen neerstorten, vooral als vele zoeklichten
gelijktijdig op l vliegtuig gericht zijn; ook zullen zoeklichten meermalen er in slagen om vliegtuigen van koers of van hoogte te doen
') Hier /.al voortaan gesproken worden van luchtverdediging, hetwelk mij
taalkundig juister lijkt dan het, in ons leger meer en meer in gebruik komende:
luchtafweer.
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veranderen. Toch vormen zoeklichten slechts een hulpwapen, hetwelk, zonder medewerking van artillerie of jachtvliegtuigen in werking gesteld, wel eenig resultaat kan hebben, doch hoofdzakelijk,
bij juiste aanwending, tot aanzienlijke verhooging van de uitwerking
van deze beide strijdkrachten bedraagt.
Kaliber en algemeene inrichting. Mogen tegen groote luchtvaartuigen, als Zeppelins, zoeklichten van 60 cM. nuttig kunneu ;vordeii
gebruikt, sedert deze schepen feitelyk buiten gebruik zijn geraakt,
zijn deze kleine zoeklichten uit het materieel voor luchtverdediging
verdwenen.
Het kleinste bruikbare kaliber is 90 cM., de normale kalibers zijn
110, 120 en 150 cM., terwijl aan Duitsche zjjde zelfs zoeklichten van
200 cM., gemonteerd op spoorwagens en op door tractors voortgesleepte wagens, in werking zijn gebracht.
Ook Frankrijk is tot aanmaak op kleine schaal van dit, kaliber overgegaan, doch is niet meer in de gelegenheid geweest ze te gebi'uiken.
In de V. 'S. v. A. vindt het z.g. open zoeklicht van 150 c.M. met
groote lichtsterkte veel toepassing, naast het normale zoeklicht met
groote lichtsterkte (Sperry; Beek), waarmede ook in andere landen
proeven genomen worden.
De installaties zijn mobiel of stationnair.
De eerste zijn aa?i Fransche zyde uitsluitend automobiel en bestaan uit een vrachtwagenchassis, met een, door den automobielmotor gedreven, dynamo. Zoeklichten van 150 c.M. zijn geplaatst
op een tweeradigeri aanhangwagen ; zoeklichten van 120 c.M. zijn óf
op zulk een wagen geplaatst, of wel voorzien van 4 kleine raden
en worden dan op den automobiel vervoerd.
De Amerikaansche installaties zijn alle volgens dit laatste systeem
gebouwd.
Duitschland had bespannen installaties van 150 c.M., bestaande
uit 2 vierradige wagens onderscheidenlijk met het machine-aggregaat
en het zoeklicht.
Die van 110 c.M. waren of bespannen C vierradige wagen met het
nmchineaggregaat, zoeklicht op een affuit, voorzien van een voorwagen) óf automobiel, in welk geval de installatie bestond uit 2
vrachtautomobielen; op den eenen werd vervoerd het, op 6 rollen
geplaatste, machineaggregaat, hetwelk bestemd was om bij gebruik
in eene schuilplaats te worden geplaatst, op den anderen, het, op 4
rollen geplaatste, zoeklicht, hetwelk bij gebruik ook van den wagen
werd verwijderd.
Verhoogde opstellingen (masten e. d.) zjjn voor luchtverdedigingszoekliehten niet gebruikelijk en ook niet noodig, al zijn zij in vele gevallen wel bruikbaar.
De horizontale en verticale beweging van de zoeklichten geschiedt,
voor wat betreft die van 200 c.M., als regel electromotorisch, by de
overige als regel niet de hand.
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Bij deze laatste treft men nog als bijzondere inrichting den stuurhefboom aan, in welk geval aan een van de armen van bet zoeklicht, een, eenige meters lange, buis is aangebracht, waarmede men
liet zoeklicht horizontaal draait; deze buis draagt dan aan het uiteinde een handrad, waarmede men de verticale richting geeft.
De, aan het uiteinde van den stunrhefboom loopende, zoeklichtbediende kan soms op 2 verdeelde wijzerplaten azimuth en hoogtehoek van het zoeklicht aflezen, terwijl in andere gevallen alleen voor
de hoogterichting een wijzerplaat aanwezig is en de stuurhefboorn
zelf langs een grooten, om het zoeklicht op het maaiveld gel egden,
verdeelden rand loopt.
Opzoeken van hef doel. In beginsel mogen luchtdoelen nimmer door
zoeklichten opgezocht worden.
Vooreerst is het luchtruim daartoe te uitgebreid, zijn de doelen te
klein en verplaatsen deze zich te snel, doch bovendien zou het langdurig geopend zijn van de zoeklichten aan vijandelijke vliegers het
zich oriënteeren vergemakkelijken en zouden de zoeklichten teveel aan
vernieling door bommen of mitrailleurvuur zijn blootgesteld.
Daarom worden de vliegtuigen, gebruik makende van het luide
geraas van hun motoren, eerst op het gehoor opgespoord, de
zoeklichten, verduisterd, volgens de op het gehoor verkregen gegevens (azimuth en hoogtehoek), gericht en eerst daarna geopend.
Men heeft in den beginne aan Duitsche zijde getracht aan het
zoeklicht een luistertoestel te verbinden, welk toestel bestond
uit vier evenwijdig aan de spiegelas buiten tegen het zoeklichthuis
aangebrachte hoorns, en wel 2 ter weerszijden van en 2 boven en
beneden dat huis. Alle waren voorzien van slangen; de beide eerste
verbonden met de ooren van den zoeklichtbediende voor de horizontale, de beide laatste met die van den zoeklichtbediende voor do
verticale richting. Deze inrichting heeft men spoedig verlaten; het
geraas van lampmechanisme en lichtboog gaf zooveel bijgeluiden, dat
nauwkeurig luisteren niet mogelijk was, terwijl bovendien, door de
geringe snelheid van het geluid, de richting, waarin men een vliegUiig hoort, niet samenvalt met die, waarin men het ziet.
Men construeerde daarom afzonderlijke luistertoestellen, welke
op gelyke wijze waren ingericht. (Doppelrichtungshöhrer, in tegenstelling met de oudere luitertoestellen, welke slechts uit een enkelen
grooten hoorn bestonden).
Dergelijke toestellen, doch van reusachtige afmetingen, en daardoor niet verplaatsbaar, zijn bij het Amerikaansche leger in gebruik,
hetwelk overigens, evenals het Fransche, luistertoestellen bezit, bestaande uit een parabolischen, hoofdzakelijk uit gips samengestelden, reflector van 2 a 3 M. middellijn, in welks brandpunt eenige
geluidopvangende hoorns zijn geplaatst, die met de ooren. van 2
luisteraars verbonden zijn.
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Luistortoestellen PU zoeklichten hebben een verticalen en een
horizontalen verdeelden rand. de eerste algemeen verdeeld in graden,
de laatste in duizendsten.
Tiet komt mij voor, dat graden voor de verticale richting het
croote nut hebben, dat de man, bij het veelal voorkomende schatten
\ a n den hoogtehoek, van een aantal graden zich eene betere voorstelling kan vormen dan van een aantal duizendsten.
Zoeklichten en luistertoestellen moeten voorzien zijn van een
waterpas, om ze zuiver horizontaal te kunnen stellen, terwijl de
horizontale randen verschuifbaar en met klemmen vastzetbaar moeten
zijn, om de nnllijneji gemakkelijk evenwijdig te kunnen brengen.

Behalve met luistertoestellen kan men de vliegtuigen ook opsporen met behulp van het ongewapende oor; na behoorlijke oefening
is iemand met goede ooren in staat om azimuth en hoogtehoek op plus
minus 5° na nauwkeurig te bepalen.
Men heeft dan noodig een lioekmeettoestel, hetKvelk men op het
gehoor instelt en waarop men. wederom op verdeelde randen, azimuth en hoogtehoek kan aflezen.
Heeft men geen hoekmeettoestel, dan kan men den hoogtehoek
doen schatten (van daar het nut om dezen in graden aan te geven),
terwijl het azimuth ook zonder zulk een toestel kan worden bepaald door om den luisteraar, in een. cirkel met eenige Meters straal,
een verdeelden rand aan te brengen, waarlangs men op regelmatige
wijze, alleen voor den luisteraar zichtbare, lantaarns aanbrengt, op
welker ruiten men dan met een enkel ,cüfer het azimuth aangeeft. Men
kan b.v. per 90° een roode lantaarn plaatsen en per 30° een witte.
De tiisschengelegen hoeken worden geschat.
Hoekmeettoesteljcn worden bediend door 2 man en wel of l luisteraai' voor zijdelingsche en hoogterichting en l aflezer van beide randen,
of door 3 luisteraar voor de zijdelingsche en l luisteraar voor de
hoogterichting, welke dan tevens Irun rand aflezen.
l^uistertoestellen worden op overeenkomstige wijze bediend; ook daarbij kunnen, behalve de 2 luisteraars, nog l of 2 aflezers zijn ingedeeld.
De zoeklichten worden bewogen en ingesteld, afhankelijk van hun
inrichting, door l of 2 man.
Het blind wordt door een afzonderlijken zoeklichtbediende, die
tevens voor het regelmatige branden van de lamp zorgt, bediend.
Aantal zorklichtfn: tnctinchf ecnlufid. Terwijl b\] de voorterreinverlichting op grooten afstand in stellingen zoeklichten steeds
paarsgewijze behooren te worden ingezet, heeft men voor de luchtverdedigingszoeklichten over het algemeen aangenomen, dat dit
aantal minstens 3, beter 4 behoort te zijn.
1-n het Duitsche leger had men de „Batteric", in het Fransche
heeft men de „Section". in het Amerikaansche het „platoon", alle
van 4 zoeklichten; alleen hel Engelsche schijnt veelal secties van 3
zoeklichten gebruikt te hebben.
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De toepassing van deze sterke secties vindt haar verklaring in de
uitgebreidheid van het luchtruim en de groote bewegelykheid van ia
doelen. Bij gebmik van één zoeklicht zon een vliegtuig-, dank zij
zijn groote snelheid, zoo spoedig buiten de werkingssfeer van da.t
zoeklicht z;jn, dat de artillerie niet in staat zou zijn, het werkzaam.
onder vuur te nemen. Daarom moeten er in de breedte en in de diepte
meer zoeklichten worden opgesteld. Het gebruik van l of 2 zt" .
lichten is dan ook eer schadelijk dan nuttig.
Als regel bezigt men voor de beveiliging van 01-11 bepaald eentrut'.
2 secties, bij uitzondering l, zelden minder.

In beginsel behooren bij elke sectie l luistertoestel eiv een aantal
hoekmeettoestellen, overeenkomende met het aantal zoeklichten, verminderd met l; zijn er geen luistertoestellen, dan behoort er per zoeklicht een hoekmeettoestel te zijn.
Sectiecommandant is een luitenant; de installetiecemmancUmten
zijn sergeanten.
Benige secties worden vereenigd tot eene zoekliehtar'deeling. I u
Frankrijk b.v. vormen 4 secties, in Amerika 3 pelotons plus l rescrvezoeklicht, een compagnie.
Behalve de Kapitein ol' Luitenant Commandant en het mmdigeadministratieve en vcrplegingspersoneel, behooren, althans bij ec-ne
mobiele afdeeling, nog te zijn ingedeeld de noodige v er-p l e gin gsvoertuigen (automobiel of bespannen, naarmate de installaties autumjobiel of bespannen zijn), alsmede een lichte automobiel voor den
Commandant en eenige motorrijwielen voor het overige personeel.
Organisatie der luchtverdediging. De luchtverdediging is in de
meeste landen, die aan den oorlog hebhen deelgenomen, opgedragen
aan bijzondere troepen, samengesteld uit artillerie, mitrailleurs, zoeklichten en vliegtuigen.
Aan het hoofd ervan staat in een bepaald gebied de Commandant
der luchtverdediging in dat gebied.
Is dat gebied lütgebreid, dan wordt het dikwijls onderverdeeld iu
sectoren, elk onder een Sector-commandant der luchtverdediging.
Indien er in zulk een gebied eenige zoeklichtafdcelingen optreden,
zal aan den Commandant der luchtverdediging een hoofdofficier of
kapitein, Inspecteur der zoeklichten, als eerste adviseur op zoeklichtgebied en als Chef der gezamenlijke zoeklichtafdeelingen, moeten
worden toegevoegd.
Opstelling der sectie. De zoeklichten der sectie worden opgesteld op
de hoekpunten van een meer of minder regelmatigen vierhoek, met
zijden van 2 a 3 K.M., en met 1 hoekpunt in de vermoedelijke aanvalsrichting. De meerdere of mindere lengte der zijden is afhankelijk
van de grootere of kleinere werkingssfeer der zoeklichten en van de
mindere of meerdere belangrijkheid van het te beschermen centrum.
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Tfldens den afgeloopen oorlog zijn meermalen de zoeklichten nog1
dichter bij elkaar geplaatst, tot zelfs met onderlinge afstanden van
slechts 500 M.
De wijze van optreden der sectie hangt voor een groot deel af
van het al of niet ingedeeld zijn van een luistertoestel van goede
constructie.
Indien dit aanwezig is, berust vrijwel de geheele leiding
van de verlichting bij den sectiecommandant. Is er echter geen dergelijk toestel aanwezig, dan zullen de zoeklichten meer zelfstandig zijn en zal de sectiecommandant als regel alleen ingrijpen,
wanneer fouten worden gemaakt.
Het meest naar den vijand gekeerde zoeklicht, zal optreden als leidend
of verkennend zoeklicht.
Daarbij bevindt zic'n dan op omstreeks 15 M. afstand het luistertoestel en. op korten afstand van dit laatste, tusschen beide in, de
sectiecommandant, die door een spreekbuis met het zoeklicht is verbonden.
De 3 andere zoeklichten van de sectie zijn de hulp- of vfrliclilingszoeklichten.
Bij elk van deze behoort een hoekmeettoestel aanwezig te zijn.
dat op enkele meters afstand wordt opgesteld.
Telefonische verbin dingen moeten worden uitgelegd van den sectiecommandant naar de hulpzoeklichten en naar den commandant (c.q
f-ectorcommandant) der luchtverdediging, alsmede naar de samenwerkende batterijcommandanten en de commandanten der nevensectiën.
liet observatiegebied van een zoeklicht omvat in het algemeen
het geheele luchtruim binnen zijn werkingssfeer; die gedeelten, waarin om bepaalde redenen geen licht mag worden gebracht, worden op
de zoeklichten aangeteekend.
Indien het te beveiligen centrum breeder is dan het observatiegebied van een sectie, treden meer secties naast elkaar op; zoowel de
leidende als de achterste zoeklichten z\jn dan gelegen op eene lijn.
normaal op de aanvalsrichting, met onderlinge afstanden van 4 tot
R K.M., de overige op 2 r\jen, evenwijdig aan deze, daartusschen.
De zoeklichten in elke sectie vormen dan met elkaar dus een onregelHiaTigen vierhoek. Zijn er voldoende zoeklichten beschikbaar, dan
stelt men achter de eerste linie van sectiën een tweede op, verspringend
met de eerste. Men plaatst dan theoretisch de zoeklichten van elke
sectie in een vierkant, en deze zoodanig naast elkaar, dat de middelste zoeklichten niet op 2, doch op l rij staan; de tusschenruimten
tusschen de sectiën kunnen dan tevens grooter worden en wel zoodanig, dat, die, tusschen de het dichtst bij elkaar staande hulpzoeklichten van 2 sectiën, 2 a 3 K.M. bedragen. Indien plaatselijk de tusschenniimten en afstanden tusschen de sectiën van een linie of
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tusschen de beide linies te groot worden, stelt men, buiten sectieverband, verbindingszoeklichten op.
Üamenu'erkiny tusschen zoeklichten en artillerie en zoeklichten en
vliegtuigen. Als regel werken de zoeklichten samen met artillerie.
Meestal zullen eenige batterijen worden aangewezen om met behulp
van de zoeklichten gericht vuur, evenals overdag, op de verlichte
vliegtuigen af te geven. Overigens schieten zy, evenals de rest van
de artillerie, volgens de gegevens van den luisterdienst, d. w. z. er
wordt een vuurgordijn gelegd, waarbij echter telkens om de 2 minut» n eene vuurpauze in acht worden genomen, om den luisterdienst
mogelijk te maken.
Men dient er rekening mede te houden, dat de werkingssfeer van
de artillerie grooter is dan van de zoeklichten, zoodat er meer zoeklichten dan batterijen moeten zyn.
De artillerie stelle men minstens 500 M. van het naastbygelegen zoeklicht en b;j voorkeur achterwaarts op, om den luisterdienst zoo min
mogelijk te hinderen.
Voorts deiike men er aan, dat de kanonnen rondom den verticaal
een dooden kegel hebben, waarin geen vuur kan worden gebracht.
De opstelling moet zoodanig zijn, dat het vliegtuig, zoo lang het
verlicht kan zijn, buiten dien dooden kegel blijft.
Indien, wat op het slagveld wel regel zal zijn, de vliegtuigen uit
eene bepaalde richting kunnen worden verwacht, komen de zoeklichten het meest tot Iran recht, als de kanonnen 2 a 4 K.M. meer
achterwaarts staan.
Hoe minder zekerheid men echter heeft betreffende de richting,
waaruit de vliegtuigen zullen komen, des te korter moet de afstand
tusschen zoeklichten en kanonnen worden.
Deels ter aanvulling van de artillerie, door het brengen van vuur
in de doode hoeken, welke die artillerie niet kan bereiken, deels ter
bescherming van de zoeklichten tegen laagvliegende vliegtuigen, behooren bij de zoeklichten mitrailleurs te, worden opgesteld.
Aanbeveling verdient het deze mitrailleurs organiek bij de zoeklichten in te deelen, b.v. 4 per sectie.
Behalve met artillerie, werken de zoeklichten ook dikwijls samen
met jachtvliegtuigen.
Met beide tegelijk samenwerken is uitgesloten. Jachtvliegtuigen
en artillerie zouden elkaar hinderen.
Daarom verdeelt men het gebied, waar de luchtverdedigingsorganen opgesteld zijn, in artillerie- en in vliegtuigsectoren.
Jachtvliegtuigen behooren daarb\j over een uitgestrekt operatieterrein te beschikken, bü voorkeur ver van het te beveiligen centrum.
De taak van de zoeklichten is bij samenwerking met vliegtuigen
veel moeilijker dan bij samenwerking met artillerie, vooral omdat
de luisterdienst door het geluid van de eigen vliegtuigen vaak wordt
gehinderd.
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Daarom mogen jachtvliegtuigen zich niet te ver naar voren begeven en moeten zij hij voorkeur blijven achter de lijn der voorste
zoeklichten.

De jachtvliegtuigen bestreden de vijandelijke door veel hooger te
vliegen en ze, van boven af, aan te vallen, zoodra zij verlicht worden,
of zich als silhouetten tegen de bundels afteekenen.
Om de richting der zoeklichten te vergemakkelijken, worden veelal
door jachtvliegers lir-htkogels afgeschoten, waardoor de waarnemers
der zoeklichten in de mogelijkheid kunnen komen een vijandelijk
vliegtuig te zien en den bundel daarop op het gezicht te richten.
Indien zoeklichten met jachtvliegers samenwerken, of in het algemeen, wanneer er eigen vliegtiiigen in het luchtruim kunnen worden
verwacht, moet er een middel zijn om eigen en vijandelijke vliegtuigen te onderscheiden.
Veelal zal het onderscheid in geraas van de vei'schillende motoren
reeds voldoende zijn voor het geoefende oor van den luisteraar, doch
noodig zal het in elk geval zijn om een sein vast te stellen, dat een
abusievelijk verlicht eigen vliegtuig kan geven, b.v. het afschieten
van een of meer gekleurde Hchtkogels, waarvan dan aantal en kleur
zeer dikwijls bij algemeene en geheime legerorder moet worden
gewijzigd.
Wijze van aanwenden van de zoeklichten voor luchtverdediging. De1
zoeklichten en de andere organen der luchtverdediging zijn bestemd
om op het slagveld het overvliegen van de eigen linies door vijandelijke vliegtuigen te beletten en orn in de achterwaarts gelegen gebieden een of ander, meer of minder uitgestrekt, centrum tegen
vijandelijke luchlaanvallen te beschermen.
Dit laatste kan geschieden op twee wijzen en wel:
Ie. door onmiddellijk bij het centrum eenige rijen zoeklichten met
de noodige artillerie enz. op te stellen en
2e. door de zoeklichten met de artillerie enz. ver- vooruit te schuiven
en ze de aanvalswegen van de vijandelijke vliegtuigen te doen versperren.
Combinatie van beide methoden is uiteraard het best, doch vordert
zeer veel materieel. Wat de 2de methode betreft, zij aangeteekend,
dat de oorlogspractijk heeft geleerd, dat vliegtuigen zich 's nachts
steeds langs dezelfde wegen verplaatsen, waarbij zij dan vliegen langs
sprekende en 's nachts goed zichtbare lijnen in het terrein, zooals
kanalen, rivieren, spoorwegen e. d.
Deze aanvalswegen zijn als regel van te voren reeds op de kaart
aan te wijzen of wel door nachtelijke verkenning uit de lucht te
vinden.
's Nachts aanvallende vliegtuigen vliegen meestal laugs rechte,
horizontale lijnen op 1000 a. 3000 M. hoogte.
Alleen in de buurt van het doel wijken zij daarvan af en vliegen
zij volgens de lijn, welke voor het bommenwerpen het meest gunstig
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is, waartoe zij dan in glijvlucht tot 500 M. dalen; de gunstigste
richting voor het bommenwerpen is de rechte lijn evenwijdig aati de
windrichting en wel bij voorkeur tegenovergesteld aan die richting.
De 2e methode van beveiliging van een centrum eiseht als regel
meer materiaal dan de eerste, doch deze laatste heeft het nadeel, dat
de plaats van het centrum zich eenigszins in het terrein afteekent.
Door eene geschikte verdeeling van de zoeklichten over het terrein
trachte men dit nadeel te ondervangen ; in elk geval zorge men ervoor, dat het centrum zelf niet kan worden verlicht..
Voorts mogen de zoeklichten niet in concentrische cirkels om het
centrum liggen en moet, bij beide methoden, de opstelling van de
zoeklichten dikwijls worden s-ewn'zigd, opdat dezo niet steeds dezelfde
figuren vormen, welke den vyandelijkeii vliegers tot richtsnoer kunnen dienen.
Men richte daarom steeds de noodige reservestcllingeii in.
Bij toepassing van de eerste methode moet men van opstelling
veranderen, als de aanvalswegen veranderd blijken te zijn.
Behalve door de terreingesteldheid en daarmede samenhangende
omstandigheden wordt de keuze tnsschen beide methodes grootendeels beheerscht door de hoeveelheid beschikbaar materieel.
Vooral moet daarbij ook in het oog worden gehouden, dat het aantal zoeklichten in juiste verhouding tot het aantal kanonnen behoort
te staan en zoo groot moet zijn, dat een vijandelijk vliegtuig over
minstens 6 a 8 K.M. verlicht en gelijktijdig werk/.aam beschoten kan
worden (bestreken zone), wat niet l linie van sectiëii bereikt wordt.
Men denke er daarbij aan, dat een vliegtuig niet op de grens
der werkingssfeer van het voorste zoeklicht, doch als regel eerst vrijwel
boven dat zoeklicht zal worden verlicht en dat er bovendien nog eenzekere tijd verloopt, eer, na het voor het eerst zien van het vliegtuig,
het eerste projectiel springt.
De bestreken zone rekene men daarom niet vanaf de grens van de
werkingssfeer der voorste zoeklichten, doch vanaf de lijn der voorste
zoeklichten zelf.
Voor de luchtverdediging op hel slagveld gelden in het algemeen,
dezelfde regels.
Men beoogt aldaar het overvliegen van het front te beletten, richt
daartoe achter het geheele front eene doorloopende bestreken zone,
als boven, in.
Mankeert daarvoor het materieel, dan zal men niet de zone minder
diep maken, doch in de eerste plaats de luchtaanvalswegen versperren en de meest belangrijke deelen van het geveehtsgebied voorzien.
De afstand van de voorste r\j zoeklichten lot de frontlijn bedraagt
omstreeks 4 K.M.
Eischen (Kin df opateüinysplauttc.n te stellen. Bij het kiezen van de
opstellingsplaatsen voor de zoeklichten houde men met de volgende
punten rekening:
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ii. z\] moeten zóó ver verwijderd zijn van plaatsen, waar voortdurend
of veelal geraas is, als spoor- en andere wegen, fabrieken, telefoon-,
telegraaf- en dergelgke hangende lijnen, ruischende boomgroepen, enz.,
dat de luisterdienst niet wordt gestoord;
1i. plaatsen, waar dikwijls dauw of rook hangt of waar men, b.v. door
aanwezigheid van groote gebouwen, bosschen of steile hellingen, last
van echo heeft, moeten worden vermeden;
c. de vijand mag, vanuit zijn vaste waarnemingsposten, kabelballons
inbegrepen, niet kunnen zien, waar de lichtbundels vandaan komen;
er moeten dus ondoorzichtige maskers naar 's vijands zijde aanwezig
zijn;
d. niettemin moeten de zoeklichten gelegenheid hebben onder een
minimum elevatie van 20°, zoo mogelijk zelfs 10°, te schijnen;
f. de opstellingsplaatsen moeten voor de voertuigen niet al te lastig
l'ereikbaar zijn; vooral voor automobiele installaties zal dit veelal
moeilijk met punt a in overeenstemming zijn te brengen en zal men.
t-i toch zooveel mogelijk naar moeten streven om juist van de bewegelijkheid van die installaties zoo veel mogelijk gebruik te kunnen maken;
opstelling nabfl voldoend harde zijwegen zal meestal zijn aan te bevelen ;
ƒ. de dynamowagen of het machineaggregaat moet zoodanig worden
geplaatst, dat het geraas van den motor bij zoeklicht of luistertoestel niet wordt gehoord; uit dien hoofde en tevens om beveiliging tegen
vmur en bommen te geven omringe men den wagen met eene omwalling
en plaatse men een machineaggregaat in eene schuilplaats; ook met
bespannen dynamowagens kan men dit veelal, na afnemen van de
raden, doen; opstelling in een, daartoe geschikt, gebouw kan veelal
z*er nuttig zn'n en veel arbeid besparen;
i/, de afstand van zoeklicht- tot dynamowagen zij zoo groot als de
kabellengte toelaat, minstens omstreeks 100 M., beter meer;
h. ook om het zoeklicht en om het luistertoestel make men eene,
zoo mogelijk door ingraving te verkregen, omwalling, met inachtname
van het sub d gestelde, en verbindt deze onderling door een loopgraaf;
(te omwalling om het luister- of hoekmeettoestel moet zoo hoog zjjn,
dat dit beneden den kruin ervan blijft, ten einde zooveel mogelijk
storende geluiden van het aardoppervlak te weren; echter toch
iveer zoodanig, dat het luisteren onder een minimum elevatie van
30 a 20° mogelijk is;
i. de opstellingsplaatsen moeten, ook tijdens den bouw, volkomen gejnaskeerd zjjn tegen waarneming door vliegers.
In stelling brengen van zoeklichten en luistertoestellen. In de eerste
^Jaats worden de meest noodzakelijke terreinverbeteringen aangebracht;
zoo spoedig mogelijk volgt de vervaardiging der hiervoor bedoelde
omwallingen, welke, althans voor wat die voor zoeklicht en luistertoestel betreft, ten deele door ingraving kunnen worden verkregen.
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Vervolgens, meestal zelfs vóór het vervaardigen van de omwallingen,
worden de zoeklichten en de luister- of' hoekmeettoestellen opgesteld
en zuiver horizontaal geplaatst met hun nullijnen juist Noord-Zuid.
De seingemeeiischap in de sectie en van deze met Artillerie- en
Luchtverdedigingscommandanten wordt intuswchcn gemaakt.
Verder wordt de post voor den Sectiecommandant ingericht en daarin
een eenvoudige teekentafel opgesteld. Zoodra er gelegenheid is, worden
schuilplaatsen voor het personeel gebouwd.
Het opsporen en verlichten van een vijandelijk vliegtuig. De installaties staan steeds bedrijfsvaardig in stelling gereed; het personeel is
echter, behalve enkele wachten, in de schuilplaatsen.
Zoodra de vooruitgeschoven luisterorganen (luchtwacht ) de iiadfring van vijandelijke vliegtuigen melden, doet de Commandant der
luchtverdediging den dienst onder zijn hevel alarmeeren, waarna het
personeel onmiddellijk zijn plaatsen inneemt.
De Sectiecommandant plaatst zich aan de teekentafel, waarop een
vel papier gespannen is, op hetwelk hij, naai- de gegevens van het
luistertoestel, de gegevens voor de richting van het zoeklicht
grafisch berekent.
Het luistertoestel komt onmiddellijk in werking, spoort een vijandelijk vliegtuig op en tracht dit te volgen.
Ingeval geen vooruitgeschoven luisterdieiist is ingericht, treedt de
luisterdieiist der zoeklichten als luchtwacht op en is deze dus voortdurend in werking.
Aangezien men dan echter zooveel later gewaarschuwd wordt, zal
het aanbeveling verdienen de bediening van de zoeklichten steeds bij
het materieel te doen blijven..
Zoodra de Sectiecommandant meent, dat een vliegtuig het observatiegebied van zijn sectie nadert, doet h\j zich de gegevens (azimutlv
en hoogtehoek) van het luistertoestel met tussehenpoozen van f> a
10 secunden toeroepen en berekent daaruit de gegevens voor het
zoeklicht, die h\j daaraan toeroept, daarbij steeds eerst het azimuth
en daarna den hoogtehoek noemend, dus b.v. 225—27.
Hier moge gewezen worden op een tweede voordeel van graden
voor den hoogtehoek; dan toch krijgt men voor dien hoogtehoek
steeds een getal van 2 cijfers, terwijl het azimuth b;jna altijd 3 of 4
cijfers zal tellen. Niet alleen is dan althans een van beide getallen
gemakkelijk uit te spreken, doch verwarring tusschen beide is vrijwel
uitgesloten.
Het leidend zoeklicht volgt naar de verstrekte gegevens, steeds nog
verduisterd, het vliegtuig. De zoekliehtbedienden moeten zoodanig
geoefend zijn, dat zij tusschen twee mededeelingen van den Sectiecommandant in, het zoeklicht blijven bewegen, zoodat dit niet met
schokken, doch geleidelijk het vliegtuig volgt.
Zoodra de Sectiecommandant vermoedt, dat dit binnen de werkingssfeer van het leidende zoeklicht is, doet hij dit openen.
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De Installatiecommandant treedt dan als waarnemer op; de Sectiecommandant- mag niet naar het vliegtuig kgken, doch gaat door met
omrekenen van de gegevens van het luistertoestel.
Ziet de InstaJlatiecommandant het vliegtuig, dan roept hij:
„ftezien" en neemt de leiding van het zoeklicht op zich. De Sectiecommandant geeft dan geen gegevens meer, doch gaat wel door met
berekenen ervan.
Zoodra het vliegtuig uit den bundel raakt, roept de Installatiecommandant: „Doel verloren"; de Sectiecommandant doet dan het zoeklicht verduisteren en begint dadelijk weer gegevens toe te roepen.
Op gelijke wijze wordt gehandeld, als by het openen van het zoeklicht geen doel gezien wordt en nadat de Installatiecommandant de
richting van den bundel door luisteren met het ongewapende oor
gecontroleerd en den Sectiecommandant ter zake ingelicht heeft.
Wanneer de luistertoestellen minder nauwkeurig werken of het
personeel minder goed geoefend is, moet de InstaUatiecommandant
onmiddellijk na het openen van het zoeklicht, het, niet verlicht wordende, doel opsporen door zigzagsgewijze bewegen van den bundel
in horizontale of verticale streken, naarmate het vliegtuig zich in de
richting van het zoeklicht beweegt of op een afstand voorbijvliegt
(horizontaal zoeken en verticaal zoeken). Dit mag hoogsten 15 seconden duren; is het doel dan nog niet gevonden, dan moet het
zoeklicht verduisterd worden.
Zoodra het vliegtuig door de hulp- of verlichtingszoeklichten is
overgenomen, zal de Sectiecommandant het leidende zoeklicht doen
verduisteren en het luistertoestel een nieuw doel doen opsporen.
Als er geen andere vliegtuigen gehoord worden, doet hjj het zoeklicht uitschakelen; het personeel blijft echter op z\jn post tot het
einde van het alarm.
Het luistertoestcl blijft luisteren, doch doet geen aflezingen meer
tot het daartoe weder bevel krijgt, waartoe, zoodra een vliegtuig
gehoord wordt, de Sectiecommandant gewaarschuwd wordt.
Bij de hulpzoeklichten wordt by alarm op overeenkomstige wijze
gehandeld.
Deze volgen, hetzjj op het gehoor met behulp van de eigen hoekmeet toestellen, hetzy naar de, telefonisch overgebrachte en door den
Installatiecommandant omgerekende, gegevens van het luistertoestel,
verduisterd het vliegtuig en worden geopend, zoodra dit binnen de
werkingssfeer is.
In het voorgaande is aangenomen, dat een vliegtuig het eerst
binnen de werkingssfeer van het leidend zoeklicht komt.
Indien echter een vliegtuig het eerst bij een hulpzoeklicht wordt
gehoord, zal de Installatiecommandant den Sectiecommandant waarschuwen en voorts dadelijk laten beginnen met het opsporen ervan
met behulp van het hoekmeettoestel.
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Als het vliegtuig bij het leidend zoeklicht niet gehoord wordt,
deelt hij de gegevens van het hoekmeettoestel telefonisch aan den
ei en Sectiecommandant mede.
Wordt het daarentegen door het luistertoestel wel gehoord, dan
is dit niet noodig en zal veelal, omgekeerd, het hulpzoeklicht gericht worden naar de, door den Installatiecommandant om te rekenen,
gegevens van het luistertoestel.
Zoodra de Installatiecommandant meent, dat het vliegtuig binnen
de werkingssfeer van zijn zoeklicht is, laat hij dit openen en handelt
verder als hiervoren beschreven.
Als het vliegtuig buiten de werkingssfeer van een hulpzoeklieht
is gekomen, handelt de Installatiecommandant op gelijke wyze als
de Sectiecommandant dit bij het leidend zoeklicht doet.

Opgemerkt wordt nog, dat, als een vliegtuig komt boven een
hoogtehoek van 75 °, het voor den luisterdienst onmogelijk wordt het,
vliegtuig op het gehoor te vinden.
Ook het volgen van het vliegtuig door het zoeklicht wordt dan
lastig door de groote hoeksnelheid, welke snelle bewegingen eiseht.
Is het vliegtuig dan niet verlicht, dan doet men het best om het.
zoeklicht te verduisteren, waarna men, althans bij helder weer, £r
veelal in zal slagen het met een goeden nachtkijker of zelfs wel met
het bloote oog te vinden en den bundel dan op het gezicht te richten.
Trouwens in vele gevallen zal het richten van het zoeklicht aanzienlijk worden vereenvoudigd, omdat het dikwijls mogelijk zal zijn,
althans voor personen, die geoefend zijn in zien bij duisternis, om
het vijandelijke vliegtuig met het, met een goeden nachtkijker gewapende, oo^f, gebruik makende van de, uit de gegevens van den
luisterdienst althans ten naastenby bekend zijnde, richting, waarin
het gezien moet worden, te ontdekken en wel des te eerder, omdat
nachtelijke vlieger aanvallen als regel plaats hebben bij helder weer.
Behalve dat het vliegtuig zich veelal afteekent tegen het uitspansel,
verraadt het zich dikwijls door een vuurverschynsel aan den uitlaat.
Ook het licht, dat bjj eskadervluchten als regel aan een van de
vliegtuigen is bevestigd, kan de waarneming vergemakkelijken.
Ten slotte wordt nog opgemerkt, dat een verlicht vliegtuig verlicht blijft tot het vernietigd of door een ander zoeklicht overgenomen
is, tenzij er zich vóór dat oogenblik voor het te beschermen centrum
gevaarlijker doelen mochten voordoen.
Benige algemeene regels bij de opsporing en verlichting in acht te
nemen. Tijdens het alarm moet groote orde en stilte heerschen. Men
mag niets anders hooren dan de aflezingen van den luisterdienst,
de bevelen van Sectie- en Installatiecommandanten en de stem van
den telefonist.
Zoodra een vliegtuig verlicht wordt, kijken alleen de waarnemer
en de luisteraars er naar, welke laatste hun toestel dan op het oog
richten.
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Sectiecommandant, aflezer en zoeklichtbediende mogen in geen geval er naar kijken, doch moeten zich uitsluitend tot hun werk bepalen.
Is het vliegtuig uit den bundel geraakt, dan mag dit, behoudens
het straks genoemde uitzonderingsgeval, nimmer met den bundel
worden opgezocht, behalve als de waarnemer het nog mocht zien. Een
Installatiecommandant mag voorts een zoeklicht nimmer openen
zonder bevel of machtiging van den Sectiecommandant, behalve op
een vliegtuig, dat zich binnen zijn werkingssfeer bevindt en door
een ander zoeklicht wordt verlicht.
tilot. Br mogen wellicht nog verschillende vraagpunten, in dit voor
ons nieuwe onderwerp, nog niet geheel opgelost blijven, het vorenstaande geeft in groote lijnen een denkbeeld van de belangrijke rol,
die door de zoeklichten met hun luistertoestellen bij luchtverdediging wordt gespeeld, en geeft eene aanwijzing betreffende de richting,
waarin de oplossing van het betreffende vraagstuk moet worden
gezocht.
Het zal voorts geen nader betoog behoeven, dat eene toekomstige,
j net te vermijden, aanschaffing op groote schaal van luchtverdedigingsartillerie en jachtvliegtuigen gepaard zal moeten gaan met eene
daarmede evenredige aanschaffing van luchtverdediglngszoeklichten.
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