
Voorschoten en de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog 
GEPUBLICEERD: 11 MEI 2020 

 
Het is vandaag precies 80 jaar geleden dat de Duitse bezetter Nederland binnenviel. Voorschotenaren 
werden die nacht om kwart over drie wakker van een gezoem dat steeds luider vanuit het westen 
hoorbaar was. 
 
Wat ze hoorden waren tientallen vliegtuigen vol met parachutisten die vanaf de Noordzee aankwamen 
vliegen om te landen op Vliegveld Valkenburg en bij de Haagsche Schouw. Eerder waren ze vanuit 
Duitsland over het noorden van Nederland gevlogen om de aandacht af te leiden van het Nederlandse 
leger. Zo moest de indruk gewekt worden dat niet Nederland aangevallen zou worden, maar dat de 
vliegtuigen op weg waren naar Engeland. 

 
Niet veel later begon ook het luchtafweer met een hoop kabaal op de vliegtuigen te schieten. Onder 
andere stond er een luchtafweergeschut van het Nederlandse leger opgesteld op het landgoed bij 
Duivenvoorde. (Zie foto). Tenminste van twee Duitse vliegtuigen is zeker dat deze door dit geschut zijn 
neergehaald, maar konden de vliegtuigen een noodlanding maken op het strand bij Wassenaar. 
 
Het Nederlandse leger stuurde ook vliegtuigen de lucht in om de vijandelijke vliegtuigen neer te halen. 
Hoewel in de minderheid, wisten ze toch gedurende die eerste dagen een behoorlijk aantal Duitse 
vliegtuigen neer te halen. Tijdens een luchtgevecht tussen een Nederlands en Duits gevechtsvliegtuig 
viel op Voorschotens grondgebied helaas een dodelijk burgerslachtoffer. Hij werd geraakt door een 
projectiel dat was afgevuurd door één van de vliegtuigen. 
 
Een Nederlandse gevechtsvlieger werd op 10 mei 1940 neergeschoten boven Voorschoten en kwam 
neer ter hoogte van de Papelaan. De piloot overleefde dit niet en was hiermee één van de eerste 
oorlogsslachtoffers van de tweede wereldoorlog. 
 
Op 14 mei was het de bedoeling dat de Zilverfabriek gebombardeerd zou worden door de Duitse 
invaller. Zij waren in de veronderstelling dat dit een munitiefabriek was. De fabriek werd niet geraakt, wel 
woningen op de Hofweg. Hierbij werden vier Voorschotenaren gedood. 
Lees ook dit verhaal. Het verslag van de militairen die gelegerd en gevochten hebben in de eerste 
dagen van de oorlog op het landgoed Duivenvoorde, klik hier...... 
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Res.1e Lt. P.W. Vlietstra .  
C. 78e Lu.A.  

Bron :  Hr .  de  Goo i j  

  

Gevechtsbericht 78e Lu.A.  op het landgoed van kasteel Duivenvoorde te 
Voorschoten.  

 

78e Bat ter i j  Luchtdoelart i l ler ie.  

Vers lag van hetgeen heeft  p laats gevonden in de per iode van 10 Mei 1940 t /m 14 Mei 
1940. 

8 Mei.  De stel l ing betrokken.  Nulpunt der batter i j  vt .  27,18 - 58,36. Daar het  enige 
t i jd niet  geregend had, was de veengrond hard en konden de stukken zonder moeite 
in stel l ing gebracht worden. Geen vreemde vl iegtuigen gesignaleerd.  
 
9 Mei.  Electr ische kabels ingegraven. Geen vreemde vl iegtuigen gesignaleerd.  
 
10 Mei.  Grote act iv i te it  in de lucht van 's  morgens 2,45 tot 11.00 uur.  Het aantal 
waargenomen Duitse vl iegtuigen is  zelfs  bi j  benader ing  
niet te schat ten. In totaal afgegeven 3(D5 schoten.  
Door stukkenvuur werd een Duits t ransport -v l iegtuig in brand- geschoten. Dit  
v l iegtu ig is  neergestort  in de Adelheidstraat te  's Gravenhage.  
Eén v l iegtuig met geweervuur bestookt,  zodat het gedwongen was te dalen in de 
r icht ing Voorschoten.  
Eén v l iegtuig tot  dalen gedwongen in de r icht ing van de Vl iet .  
Een v l iegtuig- tot  dalen gedwongen in de r icht ing van Wassenaar.  
Meerdere vl iegtuigen beschadigd.  
 
Herhaalde malen werd de bat ter i j  met mitrai l leurvuur uit  stekende v l iegtuigen 
beschoten. B i jzondere vermelding verdient de Korporaal Koper C.,  d ie,  nadat de 
Sergeant van Straalen J.M.A. gewond was,  het commando op z i jn post is gebleven 
en z i jn mensen is bl i jven aanvuren tot het einde, met het gunst ig resultaat,  dat één 
v l iegtuig brandend naar beneden geschoten werd.  

Om 11.00 uur waren de accu' 's uitgeput.  In de batter i j  was geen motoraggregaat 
aanwezig. Ook bi j  de 14e Batter i j  (7.5 t l  no. 1 Z Wassenaar)  was geen gelegenheid 
om de accu's te laden. Accu's voor laden gezonden naar Centrale Werkplaats P.T.T. 
te Den Haag. Daar zuinigheid. met  munit ie geboden was en het mondel ing doorgeven 
van ber ichten door de grote afstand van het vuur leidingtoestel  naar de batter i j  op 
pract ische moei l i jkheden stuit te,  des middags niet  meer gevuurd.   

Door gebrek aan mit rai l leurs kon op laag v l iegende v l iegtuigen s lechts geweervuur 
worden afgegeven. Door een ordonnans werd om 10.00 uur gemeld, dat 
parachut isten geland waren in de nabijheid van Den Deij l .  Patroui l les uitgezonden, 
doch niets waargenomen. In totaal 4 gewonden (1 sergt. ,  1 Korp. en 4 manschappen)  

11 Mei.  Tot 3.30 uur niet gevuurd,  daar zulks verboden was. G edurende de nacht van 
10 op 11 Mei versterkte posten ui tgezet.  Bi j  gebrek aan manschappen 3 stukken 
bezet .  Schui lkelders gemaakt  met behulp van spoorwegdwarsl iggers en met zand 
gevulde patroonkisten. Aantal  waargenomen Duitse v l iegtuigen niet  te schatten. 
Verscheidene malen door stekende v l iegtuigen beschoten.  
Eén gewoon dienstpl icht ige gewond. In totaal afgegeven 90 schoten.  

https://www.mei1940.nl/Verslagen/Lt-Vlietstra-78LuA-Gevechtsbericht.htm


Twee vl iegtuigen neergeschoten in de, r icht ing Den Deij l .  
Twee v l iegtuigen neergeschoten in de r icht ing Ypenburg.  
Eén v l iegtuig neergeschoten in de r icht ing van de Vl iet .  
Eén v l iegtuig neergeschoten in de r icht ing 14e Bat t .  Lu.A  
 
12 Mei.  Om 14.00 uur 3 Duitse Junker -v l iegtuigen binnen bereik waargenomen in de 
r icht ing Den Deij l ,  d ie daar volgens waarneming het  z i j  bommen,  hetz i j  parachut isten 
hebben uitgelaten. Deze v l iegtuigen kwamen daarna binnen het bereik der batter i j .  
Twee v l iegtuigen werden zodanig beschadigd dat  z i j ,  volgens melding,  achter 
Voorschoten moesten dalen.  

In totaal afgegeven 69 schoten.   
Door de zware bewolk ing was de waarneming zeer beperkt.  

13 Mei.  Wederom zwaar bewolkte lucht.  9 Engelse v l iegtuigen waargenomen, die 
omstreeks 12,30 uur 1 Dui ts Heinkel -v l iegtuig, neerschoten. Des morgens kon 
wegens zware bewolk ing niet worden gevuurd.  
 
Des middags in totaal  47 schoten afgegeven. Geen treffers waargenomen.  

14 Mei.  7.30 uur 6 schoten afgegeven op een Duits v l iegtuig. Schoten lagen achter.  
De achteruitgang van de Vo. werd duidel i jk merkbaar.  Er waren echter geen 
gegevens betreffende de terugloop van de Vo en  het instel len van correct ies bekend.  
Volgens gegevens t i jdens het schieten bepaald,  correct ies voor de v luchtt i jd en 
temper ing op het vuur leidingstoestel  aangebracht ,  waarna het vuur iets beter  lag.  
 
12.40 uur 4 schoten op 2 Duitse v l iegtuigen, waarschi jn l i jk  geraakt .  
14.00 uur 18 schoten afgegeven op 6 Dui tse v l iegtuigen, ui twerking onbekend.  
14,15 uur 42 schoten afgegeven op ongeveer 20 Duitse vl iegtuigen,  enige toestel len 
beschadigd.  
15.10 uur 6 schoten afgegeven op 2 Dui tse v l iegtuigen,  toestel len besc hadigd.  
15.20 uur 12 schoten op 4 Duitse v l iegtuigen, zonder resul taat.  
16.00 uur tot  16,20 uur 71 schoten afgegeven op ongeveer 20 Duitse vl iegtuigen, 
enige toestel len beschadigd.  
 
Te ongeveer 16.20 uur werd de batter i j  onder hevig mit rai l leurvuur genomen , waarna 
een bombardement volgde van 23 bommen.  
Granaat trechters van 1 tot  2 meter middel l i jn werden geslagen. De ui twerking werd 
verminderd door het fei t ,  dat de granaten  
diep in het veen drongen en de scherven grotendeels in het veen verst ikten.  
Eén gewonde. 
Een vuurmond onbruikbaar geraakt ,  daar de ol ie -cyl inder van de rem en 
vooruitbrenginr icht ing door een scherf  doorboord werd.  
Commando-wagen 13925 in brand geschoten.  
Des middags werd de beschikking gekregen over 2 mitrai l leurs M. 25, doch zonder 
munit ie.  

Voorschoten, 22 Mei 1940 
 

De C. 78e Batter i j -LuA 
De eerste Luitenant.  
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1e Lt. P.W. Vlietstra .  
C. 78e LuA.  

Bron: Hr. de Gooij. 

Verslag van de kr i jgsverr icht ingen der  78e Bat ter i j  Luchtdoelar t i l ler ie van 10 -  15 Mei 
1940.  

V o o r w o o r d.  
 
Gehoor gevend aan de vele verzoeken van belangstel lenden om van mi jn dagboek dat  
ik  van de v i j f  oor logsdagen heb bi jgehouden,  een vers lag te maken,  bied ik  U hierbi j  
een bl i jvende her inner ing aan betref fende de kr i jgsverr icht ingen en het  verb l i j f  van de 
78e Bat ter i j  Luchtdoelar t i l ler ie op het  landgoed Duivenvoorde te Voorschoten.  
 
Door bemiddel ing van den Hoog Welgeboren Heer W.A.A.J.  Baron Schinmelpenninck 
van der Oye ben ik  in staat  gesteld di t  vers lag in de vorm van een boekje ui t  te geven 
en ik  wi l  van deze gelegenhe id gebruik maken om hem hiervoor mi jn oprechte en 
hartel i jke dank te brengen.  
 
Tevens wi l  ik  mi jn dank ui tspreken aan al len,  die direct  of  indirect  hebben bi jgedragen 
aan het  succes,  dat  onze bat ter i j  gedurende de oor logsdagen mocht  bereiken.  

Kasteel  Duivenvoorde,  
Voorschoten,  18 Juni  1940.  

G.  W. Westerhout .  
*  

Aan het  begin van di t  vers lag wi l  ik  de hoop ui tspreken,  dat ,  wanneer U het  ooi t  weer 
eens door leest ,  geen onaangename her inner ingen bi j  U wakker zul len worden geroepen,  
doch dat  U zul t  t erugdenken aan de dagen,  waarop wi j  a l len als één man pal  stonden 
ter  bestr i jd ing van het  onrecht .  
 
Moge het  bi jdragen tot  bl i jvende vr iendschap met diegenen,  met  wie wi j  ons gedurende 
de moei l i jke oor logsdagen zo hecht  verbonden voelden.  

Kasteel  Duive irvoorde,  
Voorschoten.  18 Juni  1940.  

P.W. Vl ietst ra.  
*  

Bemanning 78e Batteri j  Luchtdoelart i l lerie.  
 

Commandogroep.  
Bat t .Cdt . :      Res .  1e  L t .  V l ie ts t ra  P.W.  
Serg .  toeg. :   Serg t .  Wes terhout  G.W.  
Chauf feur :     Dp l .  Meer tens  H.  
Ordonnans :    Kor tensch i j l  J .G .W.  

 
Vuurle id ing groep    

Vuur le id ings toes te l :  
Serg.   K lompé F .H .M.A.  
Korp .   v .d .Heyden G.J .  
Dp l .     v .  B i lderbeek  J .  
          Dr iessen  F .  
          v .  Eerse l  P .  
          Gr imberg  A.J .  
          Hendr iks  F .  
          Hokke J .  
          v .  Laar  W.A.  
          Rense  A.  
          Röde l  J .P.H.  
          de  R i j ke  C.  
          Vaneve ld  H .  
          Verhagen J .C.  
          Voorhors t  J .  
Chauf .  v .d .  S lu is  R.J .M.  
Verb ind ingsd iens t :  

Hoogtemeter :  
Korp.   Hendr iks  F .H.W.  
Dp l .     Bouwman A.F .J .  
          Brugmans  J .  
          Jansen H.  
          v .  Rekum A.D.  
          Renshof  G.W.  
Chauf .  Laurentzen 
G.P.C.J .W.  
Mit ra i l l i s ten :  
Dpl .  te  Broekhors t  W.B.  
       v .  Breuge l  M.J .  
       Cop ier  P.J .  
       Cupers  F .  
       Dekker  G.  
       Kers ten J .  



Korp.  Pos tma A.  
Dp l .    v .  Ge l lekom H.B.  
        Heynen  J .  
        Throns  A .  

 
Gevechtsbat te r i j :  

Bat t .  O f f . :   Vaandr ig  Rus t ige  J .  
    

1e s tuk :  
Serg.  v .  St raa len  J .M.A.  
Korp .  Koper  C.  
Dp l .   ALwicher  J .W.J .  
        Bergsma W.  
        Dunkes  J .  
        den E lzen L .  
        v .  Hemer t  M.  
        v .  Hoorne W.  
        Hoves tad G.  

Chauf .  Va ls ter  J .H.   

2e s tuk :  
Serg.  Bosch E.  
Korp .  v .  Denderen  J .  
Dp l .   te r  Brake H.F .J .  
         v .  G inke l  W.  
         Meyer  C.J .  
         P ie r ik  F .  
         P lak  C.E.  
         v .  T r ies t  G .J .  
         Ve ldboer  R.  
Chauf .  Warmerdam Th.A.  

3e s tuk :  
Serg.   v .  Nooyen R.  
Korp .   Ment ing  A.L .C.  
Dp l .     Beyenhof  J .W.  
         Bonho f  G.  
         Buys  N.  
         Hogewoning J .  
         Reyndorp  A .P.  
         T immerman L .  
         Zweers  J .W.  

Chauf .  Goudbeek  L .   

4e s tuk :  
Serg.   Kemperman  
J .Th.V.M.  
Korp .   Ubb ink  H.J .A.  
Dp l .     Jonker  L .L .  
          v .  Kordenoord t  
G.G.  
          Ku iper  C.Z .  
          Mooyman  J .A.  
          Paap W.  
          S lappende l  M.  
          Smi t  A.  
Chauf .  Erns t  H.Th.  

Reserve:  
Dpl .  v .  Amste l  B.  
      du  Bo is  N.P.  
      D inn issen Th.  W.F .  
      E lbers  C.J .  
      Kroes  E .  
      Kuy t  C.  
      v .d .  L inden J .  
      N ieuwenhu ize  B.  

 
Dpl .  Sche l l ingerhout  K.  
       Schoone J .  
       Sne l leman A.  
       S tar  G.  
       S inger l ing  A .  
       Wa l lekers  G.S.  
       v .  Zanten G.W.  

 
Muni t ie t re in .   

Korp.  de  Groo t  P .  
Dp l .    de  Bont  F .J .  
         Den Du lk  L .  
         Hanekroot  F .N.E.  

Dpl .  Muy lw i j k  J .M.  
       v .d .Po l  W.  
       Winke l  B.  

   
Geneeskundige groep  

   
Hosp i taa lso ldaat :  
Dpl .  Stevens  C.  

   
Administ rat ieve g roep.  

   
Admin is t ra teur :  Serg .  Kooyman A.C.  
Fac teur :            Korp .  Beyer  J .  

**  
 
 
 
Dinsdag 7 Mei 1940.  
 
's  Middags om ongeveer 4 uur vernamen wi j  door middel  van de radio in de cant ine van 



de Mar iaschool  te Heemskerk,  dat  per iodieke  zaken-,  studie-  en zel fs enkele 
bui tengewone ver loven werden ingetrokken.  Aanvankel i jk  zag het  er  voor ons niet  zo 
erg ui t ,  maar toen direct  daarop het  gerucht  z ich verspre idde,  dat  de 78e Bat ter i j  haar 
stel l ingplaats zou  moeten opzoeken,  waren enkelen van ons niet  helemaal gerust .  Z i j  
waren namel i jk  bekend met de bepal ing,  dat  de Bat t .  in oor logst i jd,  of  indien oor log 
onvermi jdel i jk  was,  zou vert rekken.  
Op het  appel  van 17.00 uur werd ons het  ver t rek,  dat  vastgesteld was op 19.00 uur,  
door den Bat ter i j -Commandant ,  Res.  Eerste Lui tenant  P.W. Vl ietst ra , medegedeeld en 
ieder ging na het  avondeten naar z i jn kamer of  kwart ier ,  om zi jn boel  in te pakken.  
Auto's met  de stukken,  vuur leid ingstoestel ,  hoogtemeter,  munit ie en goederen werden 
in de Kerklaan opgesteld en de Afdel ings -Commandant ,  Majoor Cl i f ford Kocq van 
Breugel  nam voor de eerste en tevens laatste maal rappor t  in van den Bat ter i j -Of f ic ier ,  
den Vaandr ig Rust ige.  Direct  daarna,  om hal f  acht  t rok een colonne van 15 wagens 
langs het  ui tge lopen Heemskerk naar "ergens in Neder land".  
 
Wi j  t rokken van Beverwi jk ,  langs Velzen Pont  naar Haar lem, waar de colonne door de 
verkeerspol i t ie om de stad werd geleid .  Even bui ten Haar lem werd hal t  gehouden,  
waarbi j  enkele wagens benz ine innamen. Na di t  oponthoud reden we door om bi j  Den 
Dei j l  kof f ie te dr inken,  maar in het  kroegje was al le kof f ie  op en verse kof f ie zet ten 
duurde te lang,  zodat  daar niets van kwam.  

 
De 78e LuA naar  Voorschoten.  ©  B.J .D ier ink .  

 

Na enkele k i lometers doorgereden te hebben,  hield de autotrein in afwacht ings -
opstel l ing hal t .  Di t  was op de hoofdweg Amsterdam -  Den Haag even voorbi j  Den Dei j l .  
De Commando-wagen,  waar in Lt .  Vl ietst ra,  Vdg.  Rust ige en Serg.  Westerhout ,  reed 
door om terrein te verkennen.  De wagen reed een z i jweg van de grote st raatweg in en 
stopte bi j  een wei land,  dicht  bi j  de spoor l i jn Den Haag -  Leiden.  Na een opr i jweg 
gezocht  te hebben reed de Serg.  Westerhout  terug om de colonne te halen.  Om 24.00 
uur waren al len op het  terrein aanwezig.  



 
Het  koetshu is  in  jun i  1980 .  Foto :  cu l t u ree ler fgoed.n l  

Met de munit ie werd doorgereden,  om afgeladen te worden in het  koetshuis van het  
Kasteel  Duivenvoorde van Baron Schimmelpenninck van der Oye.  De Baron werd ui t  z i jn 
bed gebeld en hi j  wees ons de bergplaats,  daarna moest  ook de Heer Geitenbeek enige 
ogenbl ikken van z i jn nachtrust  pr i js  geven omdat in z i jn huis het  bureau der Bat ter i j  
gevest igd moest  worden.  Enig be leid was nodig om niet  bi j  het  opr i jden van de munit ie 
met  wagen en inhoud door een brugget je te zakken,  maar het  brugget je bleek sterk 
genoeg.  

 
Commando-wagen en een wagen met de nodige munit ie voor eventuele neutral i te i t -
schendende v l iegtu igen reden weer naar de opstel l ing terug.  De weg echter  was 
afgesloten door hekken,  omdat  op di t  punt  de spoorweg het  laant je kruist .  We stapten 
dus ui t  de wagen en verkenden de spoorbaan.  Daar we geen t rein zagen aankomen, 
staken we de overweg over maar ju ist ,  toen de munit iewagen op de ra i ls  stond,  s loeg de 
motor  af  en kwam er wel  een t rein aan.  D e chauf feur:  Korp.  de Groot  star t te echter  kalm 
en zo werden we voor een groot  gevaar behoed.  In de bat ter i j  aangekomen werden de 
stukken,  vuur leidingstoestel  en hoogtemeter een of f ic ië le plaats op het  terrein 
aangewezen.  De kanonnen werden,  hierna onder l e iding van Vdg.  Rust ige in,  s tel l ing 
gebracht  en Lt .  Vl ietst ra begaf  z ich met z i jn Serg.  Toeg.  naar een bol lenschuur aan de 
weg Voorschoten -  Den Haag,  die als leger ingsplaats zou worden inger icht .  Daar 
werden enige t immerl ieden aangewezen en de Lui tenant  zel f  reed door,  om in 
Voorschoten diverse dingen te regelen.  

 
Kanon 7 ,5cm tegen luchtdoe len  op het  g rondgeb ied van Du ivenvoorde.  © B.J .D ier ink .  
Woensdag  8  Mei  1940.  

 



Bovengenoemde dag was al  enige uren oud,  toen de Commando -wagen terugkwam en 
al les reeds in stel l ing was.  De manschappen hielden de wacht  en maakten hun schuur 
in orde.  Vanui t  Voorschoten konden we kookpot ten,  steenkolen thee,  kof f ie,  suiker  en 
melk kr i jgen.  terwi j l  ons middagmaal ons ook ui t  Voorschoten zou worden aangevoerd.  
Als theezet ter  werd dpl .  Dekker aangewezen en hi j  heef t  z ich goed van z i jn taak 
gekweten.  Tegen de avond kwam het  t immerwerk in de bol lenschuur zover gereed,  dat  
de mensen voor de nacht  een behoor l i jk  onderkomen hadden.  Voor de onderof f ic ieren 
was de l igp laats nog niet  k laar ,  hetgeen een groot  protest  veroorzaakte;  gevolg hier  van 
was,  dat  z i j  een kwart ier  bi j  burgers mochten opzoeken,  waarom het  natuur l i jk  te doen 
was en ook z i j  konden z ich na een vermoeiende dag rust ig te s lapen leggen,  Een k leine 
bezet t ing hield de gehele nacht  de wacht  in de bat ter i j ,  doch er  gebeurde niets,  
waarvoor de bezet t ing gealarmeerd moest  worden.  

 
Kasteel  Duivenvoorde.  

  
Donderdag 9 Mei 1940.  
 
De kalmste dag van deze rumoer ige week.  De s laapplaatsen werden verder in 
gereedheid gebracht ;  in de bat ter i j  werden de kabels voor electr ische overbrenging 
ingegraven.  De gehele dag werden geen vreemde vl iegtuigen gesignaleerd.  
 
Vr i jdag 10 Mei 1940.  
 
Omstreeks 3.15 uur werd de bat ter i j  gealarmeerd door een hevig geronk,  van 
v l iegtuigen.  Vaandr ig Rust ige,  die d ienst  als Bat ter i jCommandant  deed,  r iep de 
bezet t ing op hun posten en het ,eerste vuur werd op een ontelbaar aantal  Dui tse 
v l iegtuigen geopend.  Bi j  het  horen van het  vuur stond  de rest  van de manschappen op 
en haast te z ich naar de opstel l ingsplaats.  De sergeant  Westerhout ,  d ie z ich geen t i jd 
gunde z ich aan te k leden.  laadde met enige chauf feurs munit ie en toen even later  de 
Commandant  zel f  het  commando overnam, was het  gehele ap paraat  der bat ter i j  in 
werking.   
Een Duits toestel  werd tot  dalen gedwongen.  Het  l iet  z i jn bommenlast  achter  de 
bol lenschuur val len en v loog toen in brand.  Van de ongeveer 15 Hol landse 
jachtv l iegtuigen,  die de Duitsers eveneens aanv ielen,  was er  na een hal f  uur  nog maar 
een te z ien;  de overmacht  voor di t  toestel  was echter  te groot  en het  stor t te brandend in 
de oml iggende bossen neer.  Een Duits v l iegtuig werd in brand geschoten,  dr ie anderen 
werden tot  dalen gedwongen.  
 
Het  werd ons duide l i jk ,  dat  wi j  h ier  met  een of f ic ië le Dui tse aanval  te doen hadden,  
temeer daar ons gemeld werd,  dat  25 parachut is ten op ongeveer 500 meter  van de 
opstel l ing geland waren.  Deze parachut is ten,  die vol led ig ui tgerust  ui t  de v l iegtuigen 
sprongen,  vormden een groot  gevaar voor de  bat ter i j ,  dus besloot  de Commandant  
Sergt .  Westerhout  met  10 man er  op ui t  te sturen om een onderzoek in te stel len.  Er 
werden echter  geen byzonderheden,  die van onmiddel l i jk  gevaar voor de bat ter i j  waren,  
gemeld.  Wel werden als voorzorgsmaatregel  posten ui tgezet  kwamen patroui l les op de 



straatwegen en in de laan te lopen.  
 
De v l iegtuigen,  die door al le om Den Haag l iggende bat ter i jen hevig bestookt  werden,  
l ieten het  niet  b i j  rondcirke len,  maar openden een zwaar  mit rai l leurvuur op ons.  Daarbi j  
moesten vooral  de twee veldtenten,  die de 's  nachts voor beschut t ing dienden,  het  
ontgelden.  Bi j  deze aanval  v ie l  onze eerste gewonde.  Daar er  in de bat ter i j  n iet  de 
minste dekking aanwezig was,  moesten de manschappen maar onder de stukken en 
toestel len dekken.  Toen de v l iegtu igen weer op de opste l l ing staken en hun mit rai l leurs 
l ieten ratelen,  werd dpl .  van Hemert  door een kogel  in z i jn arm gewond en hi j  moest  
naar het  hospi taal  in Voorburg worden vervoerd.  
 
De bezet t ing werd echter  niet  ontmoedigd en gaf  nogmaals f l ink vuur af .  Weer steken 
de v l iegtu igen en nu werden dpl .  Kroes in z i jn been,  Sergt .  van Straalen in z i jn teen en 
hiel  en Korp.  Koper  in arm en been get rof fen.  Korp.  Koper,  d ie vele scherven had,  gaf  
ondanks die verwonding stukkenvuur af  ,  waarbi j  h i j  een t ransport toestel  in de staart  
raakte.  We zagen het  toestel  met  een brandende staart  doorvl iegen,  totdat  het  een 
v leugel  ver loor  en in de r icht ing van Den Haag neerstor t te.  Inmiddels kwam een nieuwe 
ramp op dagen:  de st room raakte op en de bat ter i j  ver loor  hierdoor haar onmisbaar 
contact  met  de vuur leidinggroep, .  Ontmoedigd staakten we het  vuur en zochten dekking 
in de bossen.  Onder het  onophoudend mit rai l leurvuur van de v l iegtu igen h ielpen we 
Stevens,  onze hospi taalsoldaat ,  d ie z ich een ui ts tekende kracht  t oonde.  
 
Daar in de bat ter i j  geen motoraggregaat  aanwezig was,  konden we de accu -bat ter i jen 
niet  zel f  b i jvul len.  Daarom moest  iedere dag naar Den Haag gereden worden om nieuwe 
st roombronnen te halen,  hetgeen voor de chauf feurs een gevaar l i jk  werkje was,  omd at  
de parachut is ten vaste grond gekregen hadden en de wegen onvei l ig maakten.  
 
De bediening t rok naar hun leger ingsplaats,  waar ze de oor logst i jd ing vernamen. 
Tevens kwamen van diverse z i jden ber ichten binnen over  verniet igde 
luchtdoelbat ter i jen,  het  in de  lucht  spr ingen van bruggen en gevechten van burgers met  
mi l i ta i ren in de st raten van de oml iggende plaatsen.  De neerslacht igheid,  die er  
heerste,  was dus niet  ongegrond.  
 
In de middag keerden al len in de bat ter i j  terug en werd begonnen met het  graven van 
schui lke lders.  Hier toe werden de lege munit iek isten met de ui tgegraven grond gevuld en 
opgestapeld tot  bar r icaden.  De kelders  werden daarna overkapt  met  hout  van gesloopte 
brugget jes en het  geheel  werd met een dikke laag aarde bedekt .  
 
In de avond lu isterden we door middel ,van een gerequieerde radio naar het  eerste 
Neder landse legerber icht .  100 v l iegtuigen waren naar beneden gehaald;  volgens eigen 
waarnemingen en b innengekomen ber ichten hadden wi j  er  zeven voor onze rekening 
genomen.  
 
Na de persber ichten haalden we de twee tenten neer en legden ons in het  st roo onder 
een dekzei l  neer om te t rachten nog iets te s lapen.  We hadden ruim zicht  op Den Haag 
vanwaar een onhei lspel lend gerommel van kustgeschut  tot  ons kwam. Nog tot laat  in de 
avond hoorden we mit rai l leurvuur ui t  de r icht ing van Wassenaar.  
 
Met  het  oog op de aanwezigheid van Engelse v l iegtuigen mocht  er  van zonsondergang 
tot  zonsopgang n ie t  gevuurd worden.  In Den Haag echter  werd er  toch een v l iegtuig 
neergeschoten.  Na het  luchtalarm zochten enige zoek l ichten voorzicht ig de lucht  af ,  het  
geknal  van de 2 t l  weerklonk en het  v l iegtuig v iel  brandend omlaag.  
 
De gehele nacht  bleef  het  verder rust ig,  enkelen h ielden de wacht  tot  om 3 uur het  
duister  week en een f lauw schemerl icht  de tweede oor logsdag aankond igde.  
 
Zaterdag 11 Mei 1940.  
 



De stukken werden opnieuw geor iënteerd en de manschappen zet ten het  graven van 
schui lp laatsen voort .  In de loop van de ochtend brachten de chauf feurs lad ingen 
spoorwegdwars l iggers,  die in de plaats kwamen voor de brugget jes.  D e schui lkelders 
werden van zeer nabi j  met  een geweerschot  getest  en ieder was er  verzekerd van,  dat  
we voor een mit rai l leuraanval  niets te vrezen hadden.  
 
In tegenstel l ing met de vor ige dag,  was het  aantal  v l iegtu igen,  dat  tegel i jk  overv loog,  
s lechts k lein .  Ook v logen ze veel  hoger,  hetgeen voor ons gemakkel i jker  werd,  daar de 
snelhe id voor het  oog k leiner werd en ze zodoende gemakkel i jker  te volgen waren.  
Hierdoor herwon de bezet t ing haar zel fver t rouwen,  hetgeen van grote inv loed was op 
het  afgeven van het  vuur.  
 
Het  was nog vroeg,  toen we het  eerste vuur konden afgeven op een groep van v ier  
v l iegtuigen die z ich op ongeveer 4.000 meter  in westel i jke r icht ing voortbewoog.  De 
spr ingpunten van de project ie len lagen zuiver  in het  midden van de groep en we zagen  
er  twee snel  in de r icht ing van de kust  dalen;  de andere twee veranderden onmiddel l i jk  
van r icht ing en verdwenen voor ons oog.  De geestdr i f t  onder de mensen was groot  en 
met nieuwe moed werd het  vuur geopend op een format ie van dr ie die in de r icht ing van  
Ypenburg v loog.  Volgens meld ing van chauf feurs hadden twee ervan een landing 
gemaakt .  
 
Tegen de middag kregen wi j  op onze beurt  de vol le laag van dr ie v l iegtuigen,  die,  nadat  
wi j  hen beschoten hadden,  op de opstel l ing staken en,  hoewel ze vr i j  hoog v logen ,  een 
zwaar mit rai l leurvuur op ons afgaven.  Nu deden onze schui lkelders goede dienst .  Toch 
kon de dpl   Reyndorp,  die het  handwie l  voor de z i jdel inkse r icht ing bediende,  niet  gauw 
genoeg schui len,  waardoor h i j  in de ingang van de kelder  in z i jn enkel  getrof fen werd en 
naar het  hospi taal  moest  worden vervoerd.  Bi j  het  z ien van de v i j fde gewonde werden 
onze mensen gelukkig niet  ontmoedigd,  in tegendeel  zel fs ,  verwoed werd er  
doorgewerkt  met  het  gevolg,  dat  tot  twee maal toe ons succes werd gemeld.  Aan het  
einde van de tweede dag konden we met zekerheid het  omlaaghalen Van 6 v i jandel i jke 
toestel len aannemen.  
 
Zwaar mit rai l leurvuur,  afgewisseld door veldgeschutvuur,  beduidde ons,  dat  er  om 
Wassenaar fe l  gevochten werd en we vernamen van ooggetuigen,  dat  er  door b urgers 
ui t  de huizen op de Neder landse soldaten geschoten werd.  Ook werd ons gemeld,  dat  
van verscheidene bruggen;  die bi j  het  naderen van den v i jand in de lucht  moesten 
v l iegen,  de electr ische instal lat ie verbroken was,  zodat  de Duitsers over de hoofdwege n 
ons land konden b innenkomen.  
 
Van Den Haag kwam een ber icht  binnen,  dat  ongeveer 2.000 verraders gevangen 
genomen en op t ransport  waren geste ld, .  Onder hen bevonden z ich personen,  gekleed 
in hun werkkleding (o.a.  koks en dienstmeis jes)  waarui t  b leek,  dat  z i j  zo van hun werk 
waren opgebracht .  Een nader ber icht  gaf  ons de verzeker ing,  dat  al  het  verraad in Den 
Haag onderdrukt  was.  
 
Bi j  het  val len van de avond werden de versterkte posten ingetrokken en werd een 
regel ing getrof fen,  dat  iedereen voldoende rust  kreeg.  Zo kwam de nacht  na de 
succesvol le tweede dag.  
 
Zondag 12 Mei 1940.  
 
1e Pinksterdag begon rust ig.  Er  hing een zwaar wolkendek,  waardoor ons veel  z icht  
benomen werd.  Daarvan prof i teerden ook de v i jandel i jke v l iegtuigen,  want  gedurende de 
gehele ochtend hoorden we wel toestel len rondc irkelen,  maar we zagen er  niet  een.  
 
Zo nu en dan was er  onder de mensen van de vuur le idinggroep een neerslacht igheid te 
constateren,  maar die neers lacht igheid verdween tegen de middag.  Gel i jk  de vor ige 
dagen werden er  k l eine werkzaamheden verr icht ,  br iefkaarten geschreven en s igaren,  



die met ruime hand door Baron Schimmelpenninck waren ui tgedeeld,  genoegl i jk  
opgerookt .  Wel iswaar moesten we ons ontbi j t  door alarm even laten rusten,  maar 
gevuurd werd er  niet .  
 
Tegen 2.00 uur in de middag werd de lucht  vr i j  schoon en kregen we spoedig dr ie 
Junker- toestel len b innen schotbereik.  Ze v logen zeer laag over de bomen en wierpen 
parachut is ten u i t  boven Den Dei j l .  Tot twee maal toe konden we ze goed onder vuur 
nemen, waarna z i j  ons op  hun beurt  met  hun mit rai l leurs beschoten.Hun vuur had geen 
ui twerking,  maar,door het  onze moesten er  twee bui ten Voorschoten een landing maken.  
 
Toen we later  een v l iegtuig,  dat  ui t  de r icht ing Voorschoten kwam. f l ink beschoten,  
ontkwam het  in de wolken.   
 
Daar we,  ondanks herhaalde verzoeken,  nog steeds geen luchtdoelmit ra i l leurs hadden 
ontvangen,  gingen we,  op aanwi jz ing van Baron Schimmelpenninck,  op zoek naar het  
neergestor te Hol landse jachtv l iegtuig om te z ien.of  we die mit rai l leurs misschien 
gebruiken konden.  Inderdaad konden we de mit rai l leurs vr i jkr i jgen,  maar ze waren voor 
ons onbru ikbaar.  
 
Het  geschut  om Wassenaar l iet  z ich nog steeds met hevigheid horen,  terwi j l  een zwaar 
gedreun,  dat  ons als zeegeschut  voorkwam, ui t  de r icht ing Hoek van Hol land tot  ons 
doordrong.  
 
Ook namen we dikke zwarte rookwolken waar, ;  er  werd beweerd,  dat  de Calve - fabr ieken 
te Del f t  in brand stonden.  
Voor ons ver l iep Pinksterzondag verder zonder enige act iv i te i t . .  
 
Maandag 13 Mei 1940.  
 
De bewolk ing was nog zwaarder,  dan de .vor ige dag en ook nu hoorden we telkens 
v l iegtuiggeronk,  maar konden n iets waarnemen. Een enkele maal werd in Den Haag 
luchtalarm gemaakt ,  maar ook door de oml iggende bat ter i jen werd niet  geschoten.  
 
De wind,  die we al leen 's  avonds gevoeld hadden,  kwam n u opsteken,  met  het  gevolg,  
dat  de lucht  wel  weer schoon werd,  maar daarbi j  onze verbinding met de stem nagenoeg 
verbroken werd.  Er worden daarom tekens vastgesteld en met de t i ra i l l leur f lu i t  t rokken 
we elkaars aandacht .  
 
Tot  12.30 uur werd geen vuur afgeg even,  ofschoon we daarvoor wel  de vern iet ig ing van 
een Heinkel  111 hadden meegemaakt .  
 
Omstreeks 12.00 uur n. l .  werden we opgeschr ikt  door zwaar motor  geronk ui t  de r icht ing 
Den Haag.  Het  waren 9 Engelse jachtv l iegtuigen,  die in format ies van twee en dr ie laag 
overv logen en in de r icht ing van de kust  voor ons oog verdwenen.  We hoopten al len een 
gevecht  tussen deze toestel len en een Duitser  mee te maken en nog geen t ien minuten 
later  kregen we de gewenste achtervo lging te z ien.  
 
Een grote Dui tse bommenwerper  kwam in z icht  en we r icht ten snel  ons 
vuur leidingstoestel .  Plotsel ing hoorden we hevige bominslagen en daarmee beduidde de 
v i jand ons,  dat  hi j  snel ler  moest  v l iegen en daarom zi jn zware last  had laten val len.  
onmiddel l i jk  daarna kwamen van al le kanten de snel le jagers toeschieten en namen hem 
met acht  tegel i jk  tussen hen in.  T i jdens de achtervolging ratelden de mit rai l leurs en het  
macht ige toestel  daalde snel .  Twee jagers c i rkelden geruime t i jd boven de plaats,  waar 
hi j  geval len was,  terwi j l  de anderen wee r naar de kust  terugkeerden;  We waren 
natuur l i jk  verrukt  over de hulp,  die ons toegesneld was,  maar di t  was tevens de laatste 
maal,  dat  wi j  hulp kregen.  
 
Een hal f  uur  later  waren de Engelsen verdwenen en moesten we het  zel f  weer tegen 



enige Duitse bommenwerpers opnemen. Van de schoten,  die wi j  erop afgaven,  werden 
geen t ref fers waargenomen. Wél merkten we,  dat  de schoten ver achter  lagen.  Di t  werd 
toegeschreven aan het  fe i t ,  dat  de lopen begonnen ui t  te s l i j ten.  Nieuw werk stond dus 
te wachten.  
 
Correct ies,op het  vuur leidingstoestel  werden aangebracht  en tevens werd di t  toestel  
van de wagen afgenomen en op de grond gezet .  Op dat  ogenbl ik  was de stemming 
byzonder goed.  Er werd gevoetbald en gezongen en toen er  dr ie Neder landse 
v l iegtuigen voorbi jv logen,  had i edereen weer moed voor de toekomst.  
 
Om 6 uur kwam de nachtploeg en niet  lang daarna genoot  ieder van z i jn rust .  
 
Dinsdag 14 Mei 1940.  
 
De laatste en ongetwi j fe ld gevaar l i jkste dag van de oor log is  niet  de meest  succesvol le 
voor ons geweest ,  hetgeen toeges chreven mag worden aan onvoldoende gegevens 
betref fende de terugloop van de Vo.  Reeds om hal f  acht  konden we een vuur 
afgeven,en daarbi j  namen we waar,  dat  de schoten nog vr i j  ver  achter  lagen.  Voor zover 
we over gegevens beschikten,  gecombineerd met eigen  berekeningen,  stelden we 
opnieuw correct ies in.  
 
Het  z icht  was goed,  maar nog steeds was er  veel  wind,  waardoor ook het  waarnemen 
van geronk bemoei l i jk t  werd.  
 
Tegen twaal f  uur  kreeg de Sergt .  Westerhout  opdracht  in Voorburg mit rai l leurs te halen.  
Lang hadden we gewacht ,  maar we zouden ze dan toch kr i jgen.  Groot  was dan ook de 
woede en verontwaardiging,  toen we wel mit rai l leurs,  maar geen patronen kregen.  
 
Inmiddels was de de bat ter i j  voortdurend act ief  tegen ongeveer 20 Duitse v l iegtuigen,  
die de bewoners  van Den Haag twee uur lang in de schui lp laatsen h ielden.  De 
v l iegtuigen gaven op hun beurt  ons met hun mit rai l leurs de vol le laag.  totdat  ze om 
ongeveer hal f  v ier  de eerste bommen wierpen.  Een gedeel te van de bezet t ing zocht  
dekking in de schui lp laatsen,  maar toen er  nog meer bommen werden geworpen,  
v lucht ten enkelen naar de laan.  Vermoedel i jk  hebben de Duitsers di t  gezien,  want  direct  
daarop l ieten z i j  enkele bommen prec ies in de laan val len.  Vresel i jk  was het  gegier  en 
de ontzet tende s lag,  die de project ie len met z ich meebrachten.  Nogmaals v ielen er  
bommen, toen verst ier f  het  geronk en kwam men te voorschi jn om de schade op te 
nemen. Dpl .  Stevens,  die te lkens bi j  het  val len van bommen aanwezig was om te z ien,  
of  z i jn hulp nodig was,  had een scherf  in z i jn  rug gekregen.  Ondanks z i jn verwonding 
bleef  hi j  act ief  en gaf  aanwi jz ingen om hem te behandelen.  Daarbi j  vergat  hi j  de bat ter i j  
n iet  en her innerde er  aan,  dat  we een andere hospi taa l -soldaat  moesten vragen.  
Voorzicht ig werd h i j  op een auto gelegd en naar Voorburg gebracht .  



 
Na de  cap i tu la t ie  b i j  een bomtrechter  nab i j  Du ivenvoorde .© B.J .D ier ink .  

De schade,  die aanger icht  was,  was groot .  Van een auto,  die aan de laan stond,  was de 
port ier  doorboord.  De kogel  of  scherf  was door de   voorrui t  geslagen en had het  
stuurrad gebroken.  Beide voorbanden waren lek geschoten.  
 
Van een der stukken was de ol iecy l inder van de rem en voorui tbrenginr icht ing kapot  
geschoten,  zodat  di t  s tuk bui ten werking was.  
 
De weg was onherkenbaar;  er  midden op was een gat  van 2 mete r  middel l i jn geslagen.  
Een boom was ontworteld,  een andere geheel  neergeveld.  Hier  en daar waren de s loten 
geheel  vervormd en het  kreupelhout ,  dat  er  langs stond was op sommige plaatsen met 
pol  en al  u i t  de grond gerukt .  
 
Ook de dieren,  die in de wei l iepe n hadden van het  bombardement te l i jden 
gehad. .Enkelen van hen waren getrof fen;  de anderen waren angst ig op de v lucht  
geslagen.  
 
Bi j  de bediening was al le moed eru i t .  Dpl .  van Hoorne had ook een rugverwonding 
bekomen maar hi j  kon,  na verbonden te z i jn,  wee r in bat ter i j  terugkeren.  
 
Langs de weg vond men Vaandr ig Rust ige,  die het  laatste vuur afgegeven heef t ,  met 
z i jn overstuur geraakte manschappen.  Enkelen van hen waren in de s loot  gesprongen,  
om daar dekking te zoeken.  Anderen vertelden,  dat  ze meters wegg eworpen waren door 
de luchtdruk.  Een st i l le getuige daarvan was een hoop stenen,  die aan de kant  van de 
weg gelegen had en nu over de weg geblazen was.  
 
Al len waren.  bi j  het  z ien van deze woesteni j ,  verwonderd,  dat  di t  bombardement van 
minstens 23 bommen, s lechts twee gewonden had geëist .  
 
Op voorstel  van den Commandant  t rokken al len naar de bol lenschuur om voor lopig rust  
te nemen. Hiervan werd gaarne gebruik gemaakt  en zo werd de bat ter i j  ver laten om, 
zoals wi j  later  hoorden,  niet  meer bezet  te worden.  
 
Door de radio vernamen wi j  de capi tulat ie van het  Neder landse leger en ofschoon di t  
ber icht  eerst  tegengesproken werd,  moesten we het  later  wel  aannemen, omdat  de 
bekende stem van den omroeper van het  A.N.P. voor ieder elke twi j fe l  u i ts loot .  
 
Een gewapende wacht  van 6 man hield  de wacht  bi j  de bat ter i j ;  a l le anderen leverden 
om 8 uur hun wapens en munit ie in.  
 
Zo eindigden v i j f  dagen van oor log voor ons land,  waarvan een gedeel te van Rot terdam 



plat  gebombardeerd was en Utrecht  en Amsterdam met ondergang bedre igd werden.  
 
Zo eindigden v i j f  dagen oor log voor onze soldaten,  die de wapens in leverden en al len 
als kr i jgsgevangenen werden beschouwd.  

  

Bron: https://www.mei1940.nl/Verslagen/Lt-Vlietstra-78LuA-Dagboek.htm 
En  
https://www.mei1940.nl/Verslagen/Lt-Vlietstra-78LuA-Stellingverkenning.htm  

Res.1e Lt. P.W. Vlietstra.  
C.-78e LuA.  

Bron :  Hr .  de  Goo i j  

  
Stel l ingverkenning van het  landgoed Duivenvoorde te Voorschoten.  

  
  

Heemskerk, 7 Mei 1940  
Depot Luchtdoelart i l ler ie.  
3e Depotafdeel ing 
1e Depotbattery.  
RAPPORT betreffende stel l ingverkenning, leger ing en verpleging der 78e battery en 
het benodigde mater ieel en personeel .  

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
Stel l ingterrein:  Nulpunt der Battery Vt 27,18 -  58,36.  
Het stel l ingterrein is  een laag gelegen wei land,  zeer drassig. Langs de 
scheidingsweter ing loopt een enigszins verharde weg.  
Leger ing:  De leger ing van manschappen en off ic ieren op het landgoed "Ter Horst" is 
ongewenscht,  daar deze zeer s lecht is en er  bovendien geen weg loopt rechtst reeks 
naar de Battery.  Het aanleggen van een dergel i jke weg zou in verband met de vele 
s loot jes en het laag gelegen terrein veel  werk met z ich meebrengen.  
Een goede leger ing voor  manschappen en onderof f ic ieren  bestaat  in de bol lenschuur 
van B. Hoogwerff -Kroon,  Veurschestraatweg 265. Vt.  28.80 - 57,96.  

 
2006, bloembollenbedr i j f  Hoogwerff  Kroon aan de Veurseweg te Voorschoten.  
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Door het uitbreken van telkens 2 droogrekken kunnen 2 man boven elkaar gelegerd 
worden. Het vry gekomen hout kan benut worden voor het maken van een vertrek 
voor onderoff ic ieren.  
Stroo is te verkrygen by Wed. de Graaf,  Horst laan 4.  
De off ic ieren kunnen ingekwart ierd worden op het landgoed "Duivenvoorde" aan de 
Duivenvoordscheweg. Het  bureau kan gevest igd worden in het Jachthuis van 
Duivenvoorde. Telefoonkabel is  aanwezig,  doch niet aangesloten.  

 
2014. Jachts lot  Ter Horst.  ( foto:  E.  Woertman)  

Wanneer de ste l l ing al leen betrokken wordt in geval  ons land in oor log komt, zou ik 
wi l len voorstel len ook de manschappen in Duivenvoorde te legeren, dat  daartoe 
gedeel tel i jk ontruimd zal  moeten worden.  
Verpleging:  Gedurende de eerste dagen kan de battery in onderhoud b y het  2e 
Dep.B.A. te Voorschoten.  
In verband met de eventueele verplaats ing van het depot lykt  het  my gewenscht dat 
de battery over een eigen keuken beschikt .  een keuken is met betrekkel i jk weinig 
kosten te maken op den beganen grond van de bol lenschuur,  a lwaar st roomend water 
en electr isch l icht aanwezig zyn.  
Benodigd mater ieel en personeel ;  
Automater ieel:  Daar ik opdracht heb van den C. -3 Dep.Lu.A. om al  het automater ieel 
terug te zenden naar het depot,  zoodra de battery in stel l ing staat,  moet  ik met k le m 
verzoeken om het volgende motormater ieel beschikbaar te stel len, zoodra de battery 
de stel l ing betrekt.  
1 Trado 
1 Menagewagen 
2 wagens voor het vervoer van manschappen naar en van het leger inggebouw 
(afstand 2 K.M.)  
1 commandowagen 
1 motorrywiel .  
Zelfs wanneer dit  mater ieel ter beschikking gesteld wordt,  is  het nog niet mogelyk 
snel van stel l ing te veranderen.  
Daar het stel l ingterrein zeer drassig is,  is het noodzakelyk, dat de t rado onmiddelyk 
by aankomst van de battery ter beschikking is daar ik op het moment slechts de 
beschikking heb over Opel -t rekker met 2-wiel aandryving. Al  myn pogingen om en 
t rekker met 4-wiel aandryving te krygen, faalden. Ook heb ik  geen"str ips"of 
s leepkabels by myn battery.  
Daar ik opdracht heb om al le chauffeurs en de motorordonnans weer naar het depot 
terug te zenden, is het noodzakelyk dat ik ook de beschikking kryg over 6 chauffeurs 
en 1 motorordonnans.  
Mitrai l leurs:  Mit rai l leurs zyn by het depot Lu.A.  niet  beschikbaar.  Daar by de 7,5 tL 
No.2 het vuur leidingstoestel 500 M ui t  de battery geplaatst kan worden, en dit  zeer 
gewenscht  is,  is het noodzakeli jk,  dat een verbinding gemaakt  kan worden van de 
Commandogroep naar de bat tery.  Hiervoor zyn noodig 1500 M. veldkabel en 3 



veldtelefoons.  
Aan het  personeel ontbreekt 1 sergeant verb.dienst.  
Of f ic ieren:  Hierby doet z ich de moei lykheid voor,  dat er s lechts 1 Off ic ier  Bt .C. en 1 
Vaandrig by de Battery z i jn ingedeeld, zoodat  by een door lopende bezett ing s lechts 1 
off ic ier c.q. vaandr ig in de battery aanwezig kan zyn. Indien deze of f ic ier  z ich 
bevindt by de commandogroep b.v.  voor waarneming van de vyandelyke v l iegtuigen 
in de kyker van de hoogtemeter,  is  er geen off ic ier in de battery.  Voor een 24 -uurs 
bezet t ing z i jn dus nog 3 off ic ieren c.q. vaandrigs noodig, daar de bat tery -
commandant meermalen door dienst verhinderd zal zyn.  
Hoogtemeters:  Momenteel zyn by myn battery ingedeeld 1 korporaal en 5 
dienstpl icht igen - hoogtemeters -.  
Voor een door lopende bezet t ing van de battery is het n oodzakel i jk dat hier  een 
sergeant-hoogtemeter aan toegevoegd wordt .  
Vuur leiders:  Igedeeld zyn: 1 sergt ,  1 korpl en 13 dienstpl icht igen.  Daar voor een 
enkele bezett ing 1 sergt en 8 man noodig zyn, ontbreken aan een dubbele bezett ing  
1 sergt -vuur leider 
2 dienstpl. -vuurleiders 
2 reserve-maschappen.  
Geneeskundige groep:  Hierby is ingedeeld 1 dpl .z iekendrager.  Hieraan ontbreken :  
1 korp.ziekenverzorger  
1 dpl.z iekendrager.  
Administ rat ieve groep:  Hiervoor is noodig: 1 four ier.  
Gevechtsbat tery:  Hierby zyn ingedeeld 
4 sergt.  stukscommandanten  
4 korporaals 
28 bedieningsmanschappen 
10 reserve bedieningsmanschappen.  
Voor een geregelde bezett ing van 2 stukken zyn dus voldoende manschappen 
aanwezig.  
Keukentrein:  Er  is geen keukenpersoneel  ingedeeld. Een complete keuken - inventar is 
moet  alsnog beschikbaar gesteld worden.  

De Cdt.78e Bat tery,  
De 1e Luitenent ,     

Aan 
den Heer Commandant Lvd.kr ing Den Haag - Rotterdam. 
Veldpost.  
RESUMÉ 
Mater ieel  dat by het betrekken van de stel l ing beschikbaar gesteld moet  worden:  
1 t rado 
1 Menagewagen 
2 wagens voor vervoer manschappen  
1 commando wagen 
1 munit iewagen 
1 motorrywiel  
16 "st r ips"(yzeren plate)  om het verzakken van de vuurmond in het drassige terrein 
tegen te gaan.  
2 sleepkabels  
2 mitrai l leurs M25 
1500 M. veldkabel  
3 veldtelefoons 
1 complete keukeninventar is.  
Personeel ,  dat beschikbaar gesteld moet worden:  

By enke le  bezet t ing  
1 L t .  t oegevoegd  
1  serg t .  verb ind ingsd iens t  
1  sg t .  menagemees te r  
1  reserve serg t .  
1  serg .  hoogtemeter  
6  chauf feurs  

By  dubbe le  bezet t ing  
2 L t .  t oegevoegd  
1  L t .  Bat te ry  Of f ic ie r  
1  serg t .  verb .d iens t  
1  serg t .  vuur le ider  
2  dp l .  vuur le iders  
2  res .  manschappen-vuur le iders  



1 motorordonnans  
1  serg t .  mi t ra i l l i s t  
1  korp l .  z iekenverzorger  
1  dp l .  z iekendrager  
1  four ie r  

1 sg t .  menagemees te r  
1  reserve serg t .  
1  serg t .  hoog temeter  
6  chauf feurs  
1  motorordonnans  
1  sg t .  m i t ra i l l i s t  
6  dp l .  m i t ra i l l i s ten  
1  Korp l .  z iekenverzorger  
1  dp l .  z iekendrager  
1  four ie r .  

  
  



Re: mijn Nederlandse pre 1940 verzameling 

• Citeer 

Bericht door Bert-Jan » 25 mar 2016, 23:49 

Het oorlogszakboekje en herkenningsplaatje, helmplaat , mobilisatiekruis 
en mouwembleem voor seiner en telefonist van Arie Singerling, geboren 16 
oktober 1914 te Leiden. Dienstplichtig soldaat Arie Singerling werd op 15-
02-1940 overgeplaatst van het 6 R.A naar het 1e regiment 
luchtdoelartillerie. Op 7 mei 1940! werd hij geplaatst bij het 78e batterij 
luchtdoelartillerie. Het 78e luchtdoelartillerie batterij was op 8 mei 1940 
op het landgoed bij Duivenvoorde te Voorschoten geplaatst. De munitie 
sloeg men op in het koetshuis van het kasteel. De woning van de 
jachtopziener Geitenbeek richtte men in als onderkomen voor de staf. De 
bemanning sliep, met het bevel van de OLZ: "Verscherpte bewaking 
binnenland", in twee veldtenten bij de batterij. Toen zij 's ochtends om 
kwart over drie door het aanzwellend gedreun van vliegtuigmotoren werden 
gewekt, konden zij direct tot actie overgaan. Van 10 mei tot 14 mei 
haalden ze 11 vliegtuigen naar benden waaronder het transporttoestel wat 
neerkwam in de Tweede Adelheidstraat. Te midden van de enorme ravage 
in de Tweede Adelheidstraat troffen militairen van de Korps Politietroepen 
Duitse documenten aan in een aktentas bij één van de gesneuvelde 
bemanningsleden en overhandigde deze aan de reserve luitenant-kolonel H. 
Ch.E. van Ede van der Pals. Het was direct duidelijk dat de documenten 
zeer belangrijke informatie bevatte over de Duitse aanvalsplannen. Van Ede 
van der Pals ging met de kostbare informatie in allerijl naar het Algemeen 
Hoofdkwartier (AHK) aan het Lange Voorhout en overhandigde daar de 
buitgemaakte documenten en kaarten aan stafofficieren die de inhoud 
ervan direct betrokken bij de planning van tegenmaatregelen. Op 14 mei 
rond 16:20 werd de batterij heftig onder mitrailleurvuur genomen waarna 
een bombardement volgende van 23 bommen waardoor zoveel schade was 
dat ze niet meer konden vuren op vijandelijke vliegtuigen. 
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