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2. Mijn overgang naar en verblijf bij de 13e  Batterij 

Luchtdoelartillerie 

 
 

 

Opgeroepen voor lichting 1939 trad ik ingedeeld bij 1-11 Motorartillerie op 

2 juli in dienst. De locatie was de Kromhoutkazerne in Tilburg. Men had 5 

weken  geen passend tuniek voor me en liep in mijn burgerkloffie als we 

geen dienst hadden. Omdat ik al over twee burgerrijbewijzen beschikte, 

kreeg ik een leren motoruitrusting, na een examentje een militair rijbewijs, 

en werd motorordonnans van de kapitein. 

De opgekomen dienstplichtigen waren van heel verschillende pluimage. 

Namen die ik mij herinner van onze klas;  Van der Molen, een zoon van een 

kermisexploitant, Bernaarts, later na zijn diensttijd een verdienstelijk speler 

van R.B.C. uit Roosendaal, Elinck- Schuurman, reeds 27, afgestudeerd 

jurist, Martin uit Eindhoven, Schuster, Van Hest,  De Ruiter, Akkermans, 

Masee uit Tilburg en Ruiters uit Limburg. Een boerenzoon ergens uit de 

buurt van Wouw, deed ‘s nachts met karabijn aan de schouder aan 

slaapwandelen. 

In de eerste weken werd het overdreven schaamtegevoel uitgebannen. 

Jongens die de militaire overjas aantrokken om zich uit te kleden en naar het 

waslokaal te gaan etc. Ik had mijn krib naast Elinck Schuurman. Na een 

paar dagen  toen weer een paar van de jongens zich aan het uitkleden waren, 

ging hij op zijn bed staan ontdeed zich van alle kleding, riep met luide stem,        

“Hier staat Adam Schuurman, alle onderdelen zijn nu gezien”. Gelach en 

daverend applaus. Resultaat geen overdreven preutsheid meer. Na twee 

maanden werd de algemene  mobilisatie afgekondigd, er werden een aantal 

vrachtwagens volgeladen met bureaumateriaal etc. Een groep manschappen 

werd op de trein gezet naar Depot Woerden, de rest volgde met 

vrachtwagens.  

We kregen huisvesting in scholen,  eerst in een gymlokaal op los stro, later 

naar werkgroep ingedeeld in klaslokalen. We werden geselecteerd in 

verschillende groepen en zo ontstonden  groepen- seiners, gasverkenners, 

verbindingsdienst, kanonniers, TRADO chauffeurs en administrateurs. Zelf 

werd ik ingedeeld bij de TRADO chauffeurs. TRADO’S zijn  voertuigen 

met onafhankelijke vering op de aangedreven wielen. TRA had te maken 

met de uitvinder kolonel v.d. Trappe en DO voor Van Doorne 

medeontwerper en de latere directeur van de DAF-automobielfabrieken. 

Slechts enkele manschappen werden op de trado’s ingezet, de rest voor het 

normale autovervoer. In November hoorden we dat we naar Heilo werden 

overgebracht om getest te worden voor vuurleider of hoogtemeter, daarvoor 

niet geschikt volgde indeling als administrateur, kanonnier en chauffeur. We 
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werden ondergebracht in de Ooievaar aan het Alkmaardermeer. Ik bleek 

geschikt als hoogtemeter en kreeg te horen, dat ik mobilisatiebestemming  

13e bt. Lu.A. te Voorburg kreeg. Met mij gingen nog twee  1-11 R.M.A 

manschappen mee, Jan Schuster (administrateur), Theo van Hest  kanonnier. 

De dag dat we naar Voorburg vertrokken zeer koud en de wegen 

spiegelglad. Het zou een winter blijven tot diep in maart. In Voorburg 

aangekomen kregen we huisvesting in een vreselijk tochtig gebouw, niet 

warm te krijgen. Reeds de dag na aankomst werd ik ingezet in de batterij en 

snel ingewerkt op het hoogtemetertoestel. Op dagen dat men geen dienst 

had in de batterij moest  door manschappen met een rijbewijs eten en  koffie 

gebracht worden naar de batterij. 

  

  
       Piet Vergouwe en van Oudheusden           Jan van Oudheusden 
 

Op  de foto links staat Piet Vergouwe chauffeur van  commandant  1e Lt.  

Bieringa  tezamen met de ook op de rechterfoto staande Jan van 

Oudheusden  korporaal - ziekenverpleger van de batterij. Van Oudheusden 

was een grote liefhebber van dieren en hielp in zijn vrije uren mensen in het 

Virulylaantje die een dierenasiel hadden. Na mijn komst bij de batterij was 

ik met Gielen of van Soolingen  als hoogtemeter in de batterij. Van 

Helsdingen was vuurleider maar als het even kon was hij aan de 

hoogteafstandmeter te vinden. Met hem heb ik heel wat wedstrijdjes 

tafeltennis gespeeld, (er stond een tennistafel in de manschappenbarak) het 

was moeilijk van hem te winnen. 
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Op een winterse avond, het stormde behoorlijk, kwam een van de 

wachtlopende manschappen binnen en riep:” Er zijn mensen in de batterij in 

de omgeving van het vuurleidingstoestel “. Vlug werd door een paar 

manschappen  de karabijn gegrepen, in de pikdonkere nacht bleven echter er 

een aantal op de weg staan. Toen de minst bange het waagden te gaan kijken 

en we bij het vuurleidingstoestel aankwamen hoorden we in het schuiltentje 

in de directe omgeving opgesteld een tikkend geluid. Bij onderzoek bleek 

dat een kettinkje om een van de buizen het geluid veroorzaakte. De eerste 

dagen had de melder van het gevaar geen leven. Toch was het een beetje 

begrijpelijk, tijdens de jaarwisseling werd nl. de stroomafvoer naar de 

batterij doorgesneden door onbekenden,  dus gaat de fantasie  sneller 

werken bij wachtlopen in het donker te velde. 

Tijdens de Kerstdagen kregen we een verhoogd aantal meldingen binnen 

van mogelijk vijandelijke toestellen in de lucht. De batterijstelling was in 

die dagen niet voltallig omdat de helft met verlof naar huis was.  Overdag 

namen we duidelijk waar dat het Duitse Heinckel 111 toestellen waren. 

Maar ze maakte wel dat ze buiten bereik bleven, sommigen voerden wat 

plaagstootjes uit door even binnen bereik van de 7.5 tL kanonnen te vliegen, 

maar voordat een commando vuren gegeven kon worden, moesten de 

hoogtemeters constateren dat vuren geen zin had.  Bij iedere schending van 

het luchtruim door vijandelijke toestellen moest de hoogtemeter die 

geconstateerd had welke nationaliteit het was met de batterijcommandant 

een luchtschendingsformulier opmaken, waarin vermeld type vliegtuig, 

nationaliteit, hoogte, en  vliegrichtingen. Na door beide ondertekend te zijn 

moest het naar het stafbureau van de Luchtverdediging worden gezonden of 

gebracht. 

 

 
Eén van de schetsen van vijandelijke vliegtuigen 
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Op een dag hadden we binnendienst alles moest perfect worden opgeruimd 

aangeveegd etc. 

We kregen n.l. bezoek van Z.K.H. de Prins en enkele opperofficieren.  Wat 

dit voor mij inhield leest U op de volgende bladzijde. 

 

             

 

 

 

 

 
 

Voor de villa Westvliet  Z.K.H. Prins Bernhard, vergezeld door Generaal  Nauta Pieters, 

Kolonel van Ittersum, Majoor Barendrecht en met veldmuts 1e. Lt. Bieringa. 

De schildwacht voor de villa  is korporaal   P. Helsdingen 
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Ontvangst gasten bij de ingangspoort 

 

 
Appèlplaats voor het  manschappenverblijf 

 

Voor mij had dat bezoek bijzonder vervelend kunnen aflopen.  In de week 

dat het bezoek van de Prins plaatsvond had ik van  lt. Bieringa toestemming 

gekregen om op mijn vrije batterijdagen mee te mogen werken aan een 

revue, die  in mijn woonplaats Etten-Leur werd opgevoerd. Wel moest ik 

hem verzekeren bij calamiteiten bij het onderdeel en zeker bij het bezoek 

van de prins, aanwezig te zullen zijn. De nachten  moesten worden 

doorgebracht in Voorburg. Dat kon ik met de laatste trein precies 

waarmaken, maar juist op die laatste avond, kwam de taxi die me naar de 

trein moest brengen 10 minuten te laat en was de trein vertrokken op het 

moment van aankomst in Breda. Liet me terugbrengen naar huis voor 

overleg, mijn jongste broer zei;" Zal ik met je meegaan, met de fiets zijn we 

wel op tijd morgenvroeg." 

Waar we geen rekening mee gehouden hadden, was storm uit Noordelijke 

richting. We togen welgemoed op pad, maar bij Dordrecht zat mijn broer er 
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al aardig doorheen. Bij Rotterdam was hij niet meer in staat verder te gaan 

en gingen wij naar een oom, die in Blijdorp woonde. Die was van mening 

dat nu nog doorrijden onzin was en ik beter de eerste trein kon nemen. Maar 

de Prins was op het tijdstip van mijn aankomst bij de villa reeds vertrokken.  

Bij het  appèl van de batterijploeg voor die dag  was IK absent gemeld. 

Met lood in de schoenen  toog ik naar het stafbureau, meldde me bij  lt. 

Bieringa, maar die  stelde me gerust. Mijn vader had na ons vertrek lt. 

Bieringa gebeld en het gebeurde aan hem voorgelegd. De Lt. zei; "Toen ik 

de Prins vertelde waarom je ontbrak en wat je had gedaan om toch op tijd te 

zijn", zei de Prins, " Dan heeft hij zijn gerechte straf al gehad ". 

 

Batterijdienst betekende vroeg op, overname diensten, wachttijdenlijst 

inzien, instelling bij vuurmonden vuurleidings- en hoogtemetertoestel 

uitvoeren. In de zomer maanden verbleef je veel buiten, doch de koude 

wintermaanden hielden je binnen. Er stond een grote kachel midden in het 

manschappenverblijf. Aan de tafels werden spelletjes gespeeld, brieven 

geschreven en de tennistafel was doorlopend bezet. Links in de hoek naast 

de ingang was een soort bar, met wat koek, snoep en limonades. Soldaat de 

Vries was in onze groep de "kantinebaas". Hij verstond het mensen op hun 

nummer te zetten, daarnaast had hij gevoel voor humor. We hadden een 

soldij van twee gulden en 10 cent, de koeken  kostten  5 cent, een tompoes 

13 cent. Bij meldingen van de Luchtwachtdiensten dat vliegtuigen in de 

lucht waren  werd alarm gegeven. Soms was een bezoek  boven de batterij 

van lange duur. Als hoogtemeter  moet je de bezoeker goed in je kijker 

houden, bij snijdende koude wind traande je ogen  en kans op bevriezing  

niet uitgesloten. 

In februari was er een oefening op de Scheveningse boulevard, er werd 

geschoten met vuurmonden op een trechtervormige zak die achter een 

vliegtuig hing. Aan de commandant van de 13e batterij Lu.A. was verzocht 

om 12.00 uur zorg te dragen voor koffie en sandwiches. Ik kreeg opdracht 

het bestelde erheen te brengen. Met “ Ketelbinkie”, een bestelauto werd bij 

“Uitspanning Drievliet”  2 melkbussen met koffie en een stapel gamellen 

met sandwiches ingeladen. Op weg naar Scheveningen bij het kruispunt 

Alkemadelaan/ Amsterdamseweg  komt links van mij een auto met  lading 

op het dak. Ik reed op de voorrangsweg en kwam bovendien van rechts. 

Plotseling viel het mij op dat hij met een arm uit de geopende portierruit 

tekens  gaf, maar zijn snelheid niet verminderde. Begrijpend dat er iets aan 

de hand moest zijn  remde ik krachtig en kwam mijn voertuig tot stilstand, 

voordat een aanrijding het gevolg zou zijn geweest.  Door  het remmen 

vlogen  de twee melkbussen naar voren in de auto, de deksels eraf en de 

hete koffie stroomde over me heen de sandwiches zaten tegen de voorruit 

geplakt. Dampend van de hete koffie stapte ik uit, de andere auto was 20 
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meter voorbij het kruispunt tot stilstand gekomen. De bestuurder was een 

zigeuner hij vertelde geen remmen te hebben. Ik moest handelen want het 

was al tien voor twaalf. Ik nam aan eerst het gebeurde te moeten melden. De 

wacht op de boulevard gaf  het consigne,  melden bij de generaal Reijnders. 

Kletsnat en bevlekt stond ik voor hem. Nors vroeg hij, “wat kom jij hier 

doen”. Toen ik hem het gebeurde vertelde moest hij lachen en toonde 

begrip. Snel vertrok ik om een schoon tenue aan te trekken en nieuwe 

menage te  brengen. De eerste dagen van april kreeg ik te maken met een 

fikse voorhoofdsholteontsteking. De militaire arts vond dat het tochtige 

koude manschappenverblijf niet  de plaats was voor een snelle genezing en 

zond me naar huis. Daar genas ik snel en  na een bezoek aan de dokter, gaf 

deze aan dat terugkeer naar mijn onderdeel geen bezwaar was. Op die dag 

ontving ik een dienstorder: 

 

Indien  hersteld, U melden bij de 19e  Bt. Lu.A. te Moerdijk. Taak opleiding 

geven aan nieuwe hoogtemeter, U terugmelden bij de 13e Bt. op 11 mei a.s. 

 

Dat is de reden waarom ik niet op 10 mei 1940 in Voorburg maar in 

Moerdijk was. 

    

 

MIJN ERVARINGEN BIJ DE 19e BATTERIJ Lu.A. OPGESTELD BIJ 

MOERDIJK 

Op 12 april 1940 kwam ik met een marsorder na geplaagd te zijn  door een 

voorhoofdsholte-ontsteking bij de batterij aan, meldde me bij de 

administrateur, maakte daarna kennis met de bt. commandant 1e lt. E.J.M.  

Faber en de 1e lt. v. Teeckelenburg. Het batterijpersoneel was 

ondergebracht in een groot houten gebouw.  Normaal een opslag voor 

houtvoorraden en nu aangepast als nacht-, dagverblijfvoor onderofficieren, 

korporaals en manschappen. Ik kreeg de opdracht om een dag mee te 

draaien met de batterijploeg en een van de hoogtemeters te begeleiden. 

Nadat hij voldoende blijk gaf van bekwaam meten zelf in te vallen voor de 

met verlof  zijnde hoogtemeter. De barak was lang niet zo koud om in te 

verblijven  dan in Voorburg bovendien was het weer voor de tijd van het 

jaar warm. 

De batterijstelling was op zeer drassige ondergrond neergezet,  niet ver van 

het dorp.  Een sterk aflopend pad leidde naar de  stelling en de daarbij 

opgestelde gebouwen. 

Aan mijn ouders schreef ik op 15 april een brief over mijn verblijf bij de 

nieuwe batterij. Omdat het verboden was over militaire aangelegenheden te 

schrijven, tekende ik boven aan de brief hieronder afgebeeld schetsje, niet 

wetende dat het afgebeelde zo snel realiteit zou zijn.  
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Schetsje van de brief. 

 

Op dinsdag 7 mei 1940 in de week dat ik korporaal van de week was, stond 

ik in het bureau van de Lt. v. Teeckelenburg  keek door het raam naar 

buiten, en zag een man op de dijk lopen voor de barak die stil bleef staan bij 

het pad dat naar de batterij liep.  

 

 
De schrijver van dit boek. 

 

Hij nam iets uit de binnenzak van zijn colbert dat leek op een 

sigarettenkoker of agenda ook een pen of potlood.  Volgens mijn 

waarneming maakte hij notities of iets dergelijks. Ik riep de luitenant die de 

zaak ook niet vertrouwde. De Kon. Marechaussee werd gebeld. Even later  

maakte  de Opper van de Kon. Marechaussee bekend, dat de man was 

gearresteerd, het bleek een Duitser te zijn die vele jaren  in de buurt van 
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Moerdijk  had  gewoond in het dorp Langeweg. Volgens de Opper Wm. was 

hij voor een Duits zeepmiddel (Henkel) in Nederland reizende.  

Op blz. 27 zult U ervaren dat we hier te doen hebben  met de Ober Leutnant 

LAMM, die 3 dagen later sneuvelde door schoten vanuit de Marechaussee 

kazerne, alwaar hij verhoord was op 7 mei. 

Op de 9e mei in de loop van de avond ging een van de officieren op een 

motorfiets naar de staf in Bergen op Zoom. Na zijn terugkomst kreeg ik 

opdracht, daar er was aangezegd ”in veldtenue op de kribben te blijven”,  na 

te gaan of men zich eraan hield. Mijn constatering was dat verschillenden 

zich daaraan niet hielden maar nachtkleding  aanhadden  Rond drie uur op 

de morgen van 10 mei werden reeds vliegtuigen gehoord en meldingen 

ontvangen dat elders in Nederland ook toestellen waren waargenomen.  

Met de batterij was het slecht gesteld, voor de mitrailleurs waren geen 

affuiten aanwezig en een van de tL stukken kon niet vuren omdat enkele 

dagen tevoren was vastgesteld dat een connectiekabel stuk was en niet 

voorradig bij het reservemateriaal. 

 

Rond 4 uur werden de eerste schoten afgevuurd en ben ik op een draf naar 

de batterij gerend. De vaandrig stond bij het vuurleidingstoestel.  Bij een 

van de vuurmonden stond meer dan de normale bezetting manschappen, zij 

bleken te maken te hebben met projectielklemming, vuren was uitgesloten.  

Verschillende golven vliegtuigen kwamen op de batterij af, sommigen zette 

een aanval op de batterij in. De veenbodem was zo in beweging dat de 

hoogteafstandmeter moeilijk te bedienen was. Toen vielen de eerste 

bommen en werden we met boordwapens beschoten. Intussen zag ik een 

van de officieren  in de batterij aankomen lopen, terwijl nagenoeg een ieder 

dekking  zocht in de houten barakken. Met een sergeant  ging ik de 

slaapbarak in, gristen een aantal dekens van de bedden en kropen onder de 

kribben, terwijl de kogels door de houten wand om ons heen insloegen. 

Toen het wat rustiger werd gingen we snel weer naar buiten, we hoorden 

manschappen om hulp roepen. Vlak bij de plaats waar ik me bevond lag een 

van de kanonniers die een schot in het dijbeen had gekregen. Ik laadde hem 

op mijn rug en begon het pad naar de barak op de dijk op te lopen. 

Inmiddels naderde weer een aantal mitraillerende toestellen. Weer kogels 

over me heen en naast me. Bovengekomen bleek mijn medestrijder ook in 

de arm getroffen te zijn. Zelf had ik niets. Later bleek dat er 5 gewonden 

waren. De Lt. Teeckelenburg had intussen opdracht gegeven de gewonden 

naar de verblijfsbarak te brengen. Iemand stond kogels uit te rijken; 

niemand begreep waarom maar 5 patronen. De sergeant Ginder nam een stel 

manschappen mee naar het centrum van het dorp.  We kwamen vervolgens 

bij de kade waar de pont lag en enkele andere schepen. 
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De luitenant Faber, met de adjudant administrateur (die een geldkist met 

zich droeg) gingen over de loopplank een schip op. Een paar manschappen 

riepen, ” wat moeten we doen”, ook  sergt. Ginder riep:“ Wat zijn onze 

opdrachten”? 

“Jullie moeten het dorp verdedigen, zoek de lt. Teeckelenburg maar op”!   

Vervolgens voer de boot weg. We waren verontwaardigd en begrepen het 

niet. We kregen  vuur van snelvuurwapens, de eerste vijandelijke groepjes 

waren  al aan de rand van het dorp aangekomen. Sergt. Ginder 

commandeerde ons naar de dijk langs het Hollandse Diep. We hoorden 

hevig schieten in de richting Klundert en ten zuiden van het dorp. 

De soldaat v.d. Lelie was in alle staten, hij vond dat we in de steek waren 

gelaten. Hij begon zijn  tuniek uit te trekken en zei “Ik zwem naar de 

overkant, ik laat me door die moffen niet afslachten”. Alle pogingen die wij 

deden hem ervan te weerhouden, slaagden niet. 20 minuten lang zagen we 

zijn hoofd steeds weer boven water komen, we verwonderden ons dat hij het 

haalde. Een dag later werd hij door de Duitsers afgeleverd in de barak waar 

we krijgsgevangen waren. 

Toen we bijna niets meer vernamen van gevechten in onze buurt, wilde de 

sergt. Ginder met ons proberen een gevechtsstelling op te zoeken. Hij zei: ” 

Ik kijk eerst eens even over de top van de dijk, waarheen we zullen gaan”. 

Op hetzelfde moment dat hij daaraan uitvoering gaf, kreeg hij een schot in 

de schouder. Niet lang daarna riepen de Duitsers dat we achter de dijk 

moesten komen met opgeheven handen, anders werden  er handgranaten 

gebruikt indien  we er niet aan voldeden.  Een salvo van Duits vuur  kwam 

over ons heen. Het merendeel al niet meer in bezit van patronen zagen 

voortzetting niet zitten. Sergt. Ginder beval ons de wapens zo ver mogelijk 

in het water te gooien, alsmede de overige patronen.  

We werden naar de dijk langs het water begeleid door twee parachutisten, 

die al een aantal van onze jongens bij zich hadden als krijgsgevangenen - 

infanteristen en enkelen  manschappen van de Genie. We  kregen opdracht 

over de dijk langs het Holl. Diep naar de Moerdijkbruggen te lopen  en geen 

vluchtpogingen te ondernemen. Toen we een half ondergronds 

Geniegebouwtje langs de dijk bereikten gaf een Duitser ons opdracht te 

kijken of er iemand zich daarin bevond. Twee man werden aangetroffen, die 

nauwelijks door hadden dat wij al gevangenen waren genomen. 

In de velden die we passeerden lagen vele parachutes. Toen we zo’n 100 

meter van de brug af waren, hoorden  we kanonschoten afvuren, gillende 

geluiden er ontploften projectielen om ons heen. Het was een schervenregen 

en verschillende gevangenen riepen dat ze gewond waren. Het vuur  kwam 

van Nederlandse artillerie nabij Willemsdorp. Toen het even rustig was, 

wilden we snel uit de gevarenzone trachten te komen. Ik trok een man die 
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naast me lag aan zijn tuniek, hij bleek dood te zijn. Even verder trof ik nog 

een dode aan. 

De Moerdijk -verkeersbrug gaf ons bescherming, daar waar de weg in brug 

overgaat. 

 

Omdat ik met de groep in de morgenuren van de 10e mei als 

krijgsgevangene in de richting van de brug over de dijk liep, heb ik de 

handelingen van de Duitsers bij de bruggen kunnen zien. Daarom wil ik elk 

verhaal over strijd om deze bruggen naar de fabels  verwijzen. De 

mitrailleurs pelotons aan de zuidzijde van de brug werden tegelijk met de 

batterij aangevallen en buiten werking gesteld (blijkt ook uit de latere 

verslagen). Persoonlijk zag ik de Duitsers eerst behoedzaam de ingangen 

van de brug onderzoeken. 

Na enige tijd zag ik enkelen aan koorden zich onder de brug voortbewegen. 

Weer even later waren er 4 parachutisten op de brug, die juichend de 

handen omhoog hielden. Zonder slag of stoot hadden ze de belangrijkste 

verkeersader van Zuid naar Noord in handen gekregen.   

 

Tegen de avond werden we samengedreven in onze eigen barakken en 

slechts door een paar man bewaakt. De bewakers waren niet vijandig, maar 

hadden ook niets te eten voor ons, het voorradige was niet genoeg omdat er 

vele soldaten van andere onderdelen ook in onze barak waren. Een 

Oostenrijkse militair die ik sprak,  vertelde dat ongeveer 86 valscherm-

soldaten waren geland in de driehoek, bruggen- Lage-Zwaluwe en ten 

Zuiden van Moerdijk. Dat naar schatting 1.200 militairen gevangen werden 

genomen, en dat ze zelf ook verliezen hadden.  

De volgende morgen vertelden  we de man die het vriendelijkst was, dat we 

in de barak dozen met koeken hadden en dat we die wel even  wilden 

ophalen. Soldaat van Kampen en ik kregen toestemming om naar de batterij 

te gaan. We moesten beloven niet te vluchten. Vlug liepen we naar de 

batterij. Onderweg zeiden we tegen elkaar “zouden de slagpennen nog in de 

kanonnen zitten”. Eerst even naar de koeken gekeken en klaar gezet toen 

vlug naar de stukken. Van één ontbrak de slagpen en drukveer, bij de twee 

anderen waren ze nog aanwezig. We hebben ze eruit gehaald en in de 

tuniekbroek verstopt. Kwamen boven en overhandigden de koeken aan een 

van de sergeanten. De  pennen en veren hebben we onder de plankenvloer 

laten vallen.  

Later brandde de barak af, dus heeft niemand ze gevonden. In het verslag 

van de lt. Faber  (juni 1940) staat. “We hebben de slagpennen etc. 

verwijderd toen de  batterij werd verlaten”. Na twee dagen werden we allen 

ondergebracht in de Rooms-Katholieke kerk in Moerdijk. Op los stro en 

koude tegelvloer werden we daar ong. een week gehuisvest, kregen van het 
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klooster in Moerdijk gekookte rijst te eten. Na enkele dagen was er reeds 

buikloop en was de lucht te snijden in de  kerk. Op een middag werd 

bekendgemaakt dat we te voet naar Dordrecht moesten en alleen het  

draagbare mocht worden meegenomen.  Op de Moerdijkbrug kwam ik 

jongens uit ons dorp tegen  burger gekleed, later hoorde ik dat ze waren 

ontsnapt. In Dordrecht werden we ondergebracht in de loodsen van de 

Marine.  We hadden bewegingsvrijheid tussen 10.00 en 18.00  uur. Maar al 

snel werden we naar Den Haag getransporteerd en ondergebracht in de 

Louise de  Colligny -school.  We moesten ons melden bij de commandant 

1e lt. Faber die samen met de lt. Teecklenburg aan  tafel zat in de gang  van 

de school. Ik meldde me niet bij de lt. Faber maar bij de lt. Teecklenburg.  

De laatste zei:” Je moet je bij de lt. Faber melden”.  “ Ik meld me niet bij de 

officier die ons  in de steek liet in Moerdijk”, was mijn antwoord. De lt. 

Faber ontstak in toorn en zei; ” Ik  daag je voor de Krijgsraad, als de oorlog 

is afgelopen”.  Heb nooit meer iets van hem  vernomen. Op 16 juni mocht ik 

omdat ik een bewijs van een werkkring kon overleggen, naar huis.  Zij die 

dat niet hadden zijn als krijgsgevangenen in Duitsland terechtgekomen.   

Op 11 mei 1940 heb ik een overzicht van de batterij getekend en daarop 

vermeld waar bommen en parachutisten neerkwamen. Ook zijn in dit 

overzicht de Moerdijkbruggen  opgenomen  en de dijk waar we beschoten 

werden, tevens het gevangenkamp (“de Kerk”) in Moerdijk. 

 

 
Schets 19e bt. Lu.A. Moerdijk met stelling-gebouwen-bomkraters- parachutes en omgeving. 

 

 

Wie schetst mijn verbazing toen ik tussen de gevonden rapporten en 

verslagen het U al aangekondigd verhaal over de man op de dijk in handen 

kreeg en hierbij de bedoelde bijlage.  
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BIJLAGE: 

  “artikel  spionage”, ontleend aan ‘De Militaire Spectator ‘/Bureau 

DC486/23; 

 …….. even later viel ter plaatse de bevelvoerende Duitse officier 

Oberleutnant LAMM  door een schot uit de in het dorp Moerdijk gelegen 

Marechaussee-kazerne, dodelijk neer.  Deze Lamm woonde 15 jaar in het 

ten zuiden van Moerdijk gelegen dorp  Langeweg. Een redacteur van de 

Spectator vernam in het dorp de hieronder volgende inlichtingen. 

 

 

“ WOLF IN SCHAAPSVACHT” 

 

Frits Lamm uit Zwartenberg, leider van de Moerdijk- valschermjagers. 

Door de geslaagde aanval van de Duitse 7e. Fliegerdivision onder 

commando van Leutnant-General  Student zijn in de vroege morgen van 

vrijdag 10 mei 1940 de twee Moerdijkbruggen, en het gehele Nederlandse 

verdedigingsstelsel in het hart getroffen. De Duitsers maakten zich meester 

van de uit Brabant naar het hart des lands voerende verbindingsas 

Moerdijk- Dordrecht- Rotterdam. Op deze wijze werd de achterdeur van de 

Vesting –Holland opengebroken. Uit alles bleek, dat deze aanval op de 

Moerdijkbruggen door de Duitsers pijnlijk nauwkeurig was voorbereid. Zij 

wisten waar de geschutsopstellingen stonden en de punten die in 

aanmerking kwamen voor het afwerpen van luchtlandingstroepen. Van deze 

wetenschap werd goed gebruik gemaakt De commandant van de 

aanvalstroepen bleek geruime tijd, herhaaldelijk in de omgeving te hebben 

vertoefd, het laatst enkele dagen voor de aanval. 

Dat was het resultaat van 15 jaar daar wonen. Informaties uit het dorp 

Langeweg hadden niet veel om het lijf. Men zei, nooit van de man gehoord 

te hebben. Toch vroeg een bevraagde, ” Was het soms een Duitser, want die 

heeft lang op een timmerfabriek gewerkt. Toen kwam snel aan het licht, dat 

hij niet in Langeweg maar in Zwartenberg (Gemeente Zevenbergen) had 

gewoond aan de rivier de Mark. Aan de ene kant een vlasfabriek en aan de 

andere zijde de houtzagerij. Daar leefde  Lamm met een Nederlandse vrouw 

en vijf kinderen in een onaanzienlijk woninkje. Hij werkte daar ongeveer 8 

jaar als monteur/bankwerker bij de houtzagerij  “Gazeldonk”. Tot hij in 

begin 1939 met zijn gezin naar Duitsland vertrok schold hij op het 

naziregiem, hij liet los dat hij vreesde weer opgeroepen te worden in Duitse 

dienst. Hij  vertelde bij zijn vertrek naar Düsseldorf, een goede betrekking 

te hebben gevonden. Enige tijd later ontving een buurvrouw in Zwartenberg 

een brief, geestdriftig werd erin verklaard, dat ze het erg goed hadden 

gekregen. Duitsland viel erg mee.  Hitler had veel goeds verricht. De 

buurvrouw moest ook naar Düsseldorf komen. Fritz zou haar aan een 
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betrekking helpen. Tijdens de bezetting kwam een zoon van Lamm bij de 

buurvrouw, hij was ook in het leger. Hij vertelde dat zijn vader was 

gesneuveld. 

DE PRUIS LAMM- Nog wat andere informanten vertelden: hij was bazig, 

commandeerde graag. Ze noemde hem DE PRUIS, sommige vonden hem 

aardig en behulpzaam ging hij er met de fiets op uit. Als Oberleutnant 

keerde hij terug op 10 mei 1940 in Nederland, het land dat hem 15 jaar 

werk en brood voor vrouw en kinderen had bezorgd. De Nederlandse kogel 

waardoor hij sneuvelde had ook nog gevolg voor de Nederlandse strijders. 

De Duitsers dwongen enkele gevangenen, de nog standhoudende militairen 

toe te roepen, de strijd te staken. Toen dat werd geweigerd, schoten de 

valschermjagers, verbitterd door de felle tegenstand en het sneuvelen van 

hun commandant, enkele officieren-, een vaandrig en twee wachtmeesters 

als honden neer. 

De vaandrig Jhr. J.C. Vegelin van Claerbergen was van de 19e batterij 

Lu.A., die later aan zijn verwondingen op 15 mei 1940 overleed. Ook de 

twee wachtmeesters stierven aan hun verwondingen. 

 

We kunnen ons afvragen hoeveel van bovengenoemde spionagegevallen er 

zijn voorgevallen in Nederland in de voordagen van   10 mei 1940. Het is 

bekend, dat vele dienstboden op de eerste dag van de oorlog naar Duitsland 

verdwenen. 

Bij het verzamelen van rapporten, verslagen, dagboeken, was het ontvangen 

van het reeds in mei 1946 verschenen courantenbericht van de hand van 

oud-strijder van de 13e bt. Lu.A. de Hr. E. de Vries iets wat niet mag 

ontbreken in dit boek. Hij schreef artikelen voor de  “Leekster Courant” en 

was dus naast de officieel uitgebrachte rapporten, de man die het eerste 

verslag schreef en aanwezig was in deze zo zwaar getroffen batterij. 

Aangezien in vele hoofdstukken in dit boek een zelfde verhaal wordt gedaan 

over het gebeurde zal het door hem beleefde worden vermeld, met weglaten 

van algemeenheden elders vermeld. 

                               

 

 

DE MEIDAGEN VAN 1940 

 

Omdat het over enkele dagen 6 jaar geleden is dat de Duitsers ons land 

binnenvielen, leek het ons interessant onze lezers iets mede te delen  over de 

belevenissen van een Nederlandse Luchtdoelbatterij, die direct al in de 

eerste uren van de oorlog de vuurproef moest doorstaan en waarvan een van 

onze inwoners uit het dorp Leek deel uitmaakte. 
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Het verhaal 

Onze afweerbatterij, bestond uit modern Engels materiaal: een 

vuurleidingstoestel, een hoogteafstandmeter en drie 7.5 cm. kanonnen. De 

batterij was reeds een jaar nabij Den Haag nl. vliegveld Ypenburg 

opgesteld. Voordat de 10e mei aanbrak hadden we al op vliegtuigen van 

vreemde naties geschoten, die ‘s nachts overvlogen. In de eerste meidagen 

bemerkten we dat de toestand  gespannen was. Verloven werden 

ingetrokken, er werd meer munitie aangeleverd, schildwachten kregen  

consignes, allerlei geruchten deden de ronde. 

Donderdagavond 9 Mei was de z.g. dagploeg op de normale tijd naar bed 

gegaan, d.w.z. de jongens lagen gekleed op hun kribben in een barak, in de 

directe nabijheid van de opgestelde batterij, dit om bij alarm dadelijk 

aanwezig te kunnen zijn. De nachtploeg bracht de tijd wakend door in de 

manschappenbarak- ook direct gelegen  de batterij. In de commandopost- 

was een radio- en een telefoonverbinding welke in verbinding stond met het 

stafkwartier. 

 

10 mei, ‘s nachts  één uur 

Om één uur ‘s nachts hoorden we de eerste vliegtuigen, die steeds in 

westelijke richting vlogen. We dachten dat de Duitsers een aanval op 

Engeland deden of dat de Engelsen een raid op Duitsland hadden gedaan 

en nu op weg naar huis waren. Er werd alarm geslagen, de dagploeg kwam 

bij onze nachtploeg en de batterij was in een minimum van tijd klaar om te 

vuren. Er werd niet geschoten omdat zowel hoogte en juiste richting niet te 

bepalen was. 

Toen de ochtendschemering doorbrak kwamen er steeds meer vliegtuigen; 

de lucht boven ons dreunde van het zware motorgeronk. Toch was het nog 

moeilijk vast te stellen welke nationaliteit de vliegtuigen hadden. Dit omdat 

de zoeklichten in verband met eigen vliegtuigen in de lucht, niet mochten 

schijnen. 

 

Duitse vliegtuigen! 

Om ongeveer halfvier ontdekte een van onze hoogtemeters een toestel dat 

het voorste van een grote formatie bleek te zijn. Door de hoogtemeter werd 

op dat voorste toestel gericht en …het bleken Duitse vliegtuigen te zijn, die 

steeds boven onze omgeving bleven cirkelen. Toen het nog lichter werd, 

konden we zonder kijker vaststellen welke vliegtuigen het waren en… dat ze 

steeds lager gingen vliegen. 

 

Wat waren de Duitsers van plan? 

De batterijcommandant gaf de opdracht  VUREN en gingen er drie maal  
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zware granaten in de richting van het toestel. We zagen echter dat het 

vliegtuig niet geraakt was. Het gebulder van de kanonnen en gedreun van 

de vliegtuigmotoren veroorzaakte een hels kabaal. We zagen een vliegtuig 

in de verte naar beneden storten en vanaf een onzer kanonnen werd bericht, 

dat het een treffer was van onze batterij. 

Dus ons eerste succes was er en er ging een hoeraatje door de batterij. 

Enkele ogenblikken later hoorden we een eigenaardig gefluit, direct gevolgd 

door een aantal zware explosies. Vanaf het vliegveld Ypenburg zagen we 

zwarte rookwolken opstijgen. Toen beseften wij dat het oorlog was. 

 

Het is oorlog  

Vertwijfeld keken we elkaar aan.  Bij mij ging de gedachte op: de Duitsers 

zullen het vliegveld willen bezetten. “We zijn in oorlog…. we zijn in 

oorlog!!” 

Tijd om na te denken was er niet, want vlak boven ons hoofd klonk een 

angstwekkend gefluit dat steeds sterker werd…… als bij intuïtie lieten we 

ons ter aarde vallen. 

De ene dreunende ontploffing volgde op de andere, en wie zich niet ter 

aarde stortte, werd door de luchtdruk tegen de grond geslagen. Wij werden 

dus ook gebombardeerd door de Duitse vliegtuigen die nog steeds boven 

ons vlogen. 

 

De  eerste  slachtoffers 

Toen we  weer waren opgestaan, zagen we een onbeschrijfelijke 

verwoesting die was aangericht. De manschappen -barak werd totaal uit 

elkaar geslagen. Een andere barak stond in brand. Maar waar waren de 

jongens van het derde kanon? We snelden erheen, de aanblik was 

verschrikkelijk, zeven van onze kameraden waren gruwelijk verminkt:5 

dodelijk getroffen en enkelen zwaar gewond, waarvan er een om water riep. 

Wat er door ons heenging is onbeschrijfelijk. machteloos stonden we daar, 

verdwaasd voor ons heen te kijken.  Wanneer zou het onze beurt zijn? 

 

Het drong spoedig tot een ieder door dat de batterij was uitgeschakeld. De 

leidingen naar het vuurleidingstoestel verbroken. Bovendien leek het boven 

ons alsof er een hel was losgebroken. Vanaf Ypenburg waren enkele 

Hollandse toestellen opgestegen, zij vielen moedig de grote Duitse 

transporttoestellen aan. Een grote Duitse Juncker sloeg met een ontzettende 

knal, niet ver van ons vandaan, tegen de grond en vloog in brand. Al vlug 

was de overmacht tegen de Hollandse toestellen te groot en verdwenen deze 

spoedig uit het gezicht. 
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Duitsers oppermachtig 

De Duitsers waren in de lucht oppermachtig, en kwamen op steeds lagere 

hoogte aanvallen uitvoeren met   hun boordwapens.  Wat konden wij doen 

zonder dekking, met een grotendeels vernielde stelling. Slechts een 

mitrailleur was er nog om ons tegen vliegtuigen te beschermen. Zelfs de 

koeien in de wei waren dol geworden en renden al loeiend als bezeten rond. 

 

Parachutisten 

De verwarring werd nog groter toen we uit verschillende 

transportvliegtuigen witte schermpjes zagen komen, met aan elk scherm een 

parachutist. Steeds en steeds  meer Duitse valschermtroepen kwamen in 

onze nabijheid aan de grond. De vijand zat tussen onze linies, we zagen hem 

nog niet, maar wisten dat we snel met hem geconfronteerd werden. Maar 

ook boven Voorburg werden parachutisten afgeworpen en hoorden we al 

snel mitrailleurvuur. Boven ons was het intussen wat rustiger geworden, 

zonder aan te vallen vlogen ze over ons heen. Wij kregen bevel ons zoveel 

mogelijk te verspreiden, want het was te verwachten, dat de parachutisten 

zouden trachten ons onschadelijk te maken, teneinde Ypenburg in handen te 

krijgen. Later is gebleken dat de tactiek van verspreiden de juiste was 

geweest. De Duitsers zouden denken dat er honderden Hollandse soldaten 

in het veld waren terwijl je over tientallen moest spreken. 

Het duurde echter niet lang of we raakten met de vijand slaags… Na de 

opdracht ons te verspreiden werd een groepje van drie man gevormd: een 

Fries en een Hagenaar hadden zich bij mij aangesloten. We besloten naar 

Voorburg te gaan, omdat uit die richting steeds meer werd geschoten. Om 

de straatweg naar Voorburg te bereiken moesten we door een laantje dat de 

grens was van een villapark. 

 

Boeren gaan de koeien melken 

Op een van de laantjes kwamen we enkele boeren met paard en kar tegen 

die van plan waren om de koeien te gaan melken in de polder. We 

waarschuwden hen voor de aanwezigheid van  parachutisten, omdat we ze 

hadden zien neerkomen. Maar de boeren  zouden de boeren niet zijn, dus ze 

reden door. Koeien moeten gemolken worden en de Duitsers zouden hen wel 

met rust laten. Voor hen bestond er geen oorlog. 

Vlakbij de straatweg floten er opeens rakelings enkele kogels over ons heen 

en ketsten tegen de muur van een huis. We zochten dekking en vroegen ons 

af waar die kogels vandaan kwamen. Het waren vast Duitse karabijnen, 

waaruit werd geschoten, de klank was anders. We konden de plaats van de 

schutters niet bepalen. 

 



 32 

 

De eerste krijgsgevangenen 

Toen we nog enige tijd hadden gewacht en er niet meer werd geschoten, 

gingen we verder. Op de straatweg gekomen zagen we direct al een Duitser 

met de handen omhoog, onder bewaking van twee Hollandse soldaten. Het 

was een jonge Duitser die over zijn uniform een soort overall droeg. 

Daarover hingen de mitrailleurs kogeldragers, zijn karabijn was hem 

ontnomen. In zijn laarzen staken een bijltje, een kapmes en een paar 

handgranaten.  

Verder had hij nog een paar onschuldig uitziende bussen bij zich.  (Later is 

gebleken dat zich hierin springstof bevond).  In de rugzak voor twee dagen 

proviand, toiletartikelen enz.  

De uitrusting van de Duitser was indrukwekkend en gaf aan dat wij het met 

onze eenvoudige uitrusting  niet gemakkelijk zouden hebben. Hij vertelde 

dat hij ook in Polen en Noorwegen had gevochten. In een kelder kreeg hij 

tijd om over zijn parachutisten daden na te denken. 

Al spoedig volgde een tweede, die niet zo  gemakkelijk berustte in zijn lot. 

Toen hem zijn wapens werden ontnomen, smeet hij zijn helm met een 

woedend gezicht op de grond, stampte met zijn voet en schreeuwde  

“ Die verdammten Holländer”. Hij werd bij zijn kameraad in de kelder 

gezet, terwijl hij ons allerlei “liefdeskreten” toevoegde. Maar we maakten 

haast, omdat de burgers ons meedeelden dat meerdere Duitsers in de buurt 

waren. 

De burgers waren vriendelijk en bezorgden ons naast sigaretten, chocolade 

en koffie, ook de plaatsen waar de parachutisten zich ophielden. We gingen 

naar die plaatsen, sommigen gaven zich zonder slag of stoot over, anderen 

bleven zich hardnekkig verdedigen.  

Ook bij de villa “Dorrepaal” speelden onze batterijmanschappen een rol, 

nl. bij de oude tolbrug en de overmeestering van de zich in de kelder 

bevindende Duitsers. 

 

Gevechten eisen hun offers 

In de loop van de ochtend steeg het aantal gevangenen, maar ook bleek dat 

aan onze kant weer slachtoffers waren gevallen. Een van mijn beste 

vrienden  (Bruining  W.) uit Groningen, werd dodelijk getroffen door een 

schot uit een Duits karabijn. De geruchtenstroom nam met het uur toe. De 

Koningin zou voor de radio hebben gesproken, we zouden hulp krijgen van 

Engeland en Frankrijk enz. 

In de namiddag vernamen we dat we ingezet werden bij een andere batterij 

in Den Haag. Infanterie zou onze taak in Voorburg overnemen. Deze zou de 

herovering van het vliegveld op zich nemen. 

Toen we naar Den Haag gingen zagen we steeds meer soldaten. We werden  
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door Hollandse  militairen aan gehouden, dit omdat er geruchten waren dat 

Duitsers zich hadden vermomd in het Hollandse uniform. 

Tenslotte kwamen we op het VUC terrein terecht. De vuurmonden waren 

echter anders dan die wij gewend waren en dus konden wij alleen maar 

toekijken. 

Deze batterij had in de morgen een toestel neergeschoten, dat brandend 

neerkwam. Na geblust te zijn vond men in het toestel een tas waarin alle 

acties waren aangegeven om in Den Haag de regeringsgebouwen te kunnen 

veroveren. Het was heel vreemd te horen, dat in Den Haag burgers op 

zonneterrasjes zaten, terwijl  elders gevochten werd.  Wij  vroegen ons 

natuurliijk af hoe het thuis en elders in het land zou verlopen. 

Die vrijdagavond moesten we weer naar Voorburg terug en werden bij 

burgers ingekwartierd. Met nog een Groninger kwam ik bij een paar oudere 

mensen terecht. Onze gastheer bracht onze naar huis geschreven 

briefkaarten naar de brievenbus . Zaterdag was het rustig en  nog beseften 

we niet dat we in oorlog waren. 

 

De oorlog eist zijn offers 

Toen we op onze verzamelplaats kwamen hoorden we de volgende 

geruchten: 100 vliegtuigen neergeschoten, Hollanders hadden zich dapper 

geweerd, Engelsen en Fransen waren in aantocht etc. 

Tien luchtdoelmilitairen waren gesneuveld en gewonden lagen in het 

ziekenhuis.  Ook onze commandant,  1e lt. Bieringa, was gesneuveld, 

waarschijnlijk door vuur van eigen artillerie toen men een boerderij 

beschoot waarin ook de Duitsers zouden zijn. 

Dezelfde dag zijn we naar onze batterij gegaan en hebben de vuurmonden 

die nog gebruikt konden worden en het vuurleidings toestel naar Wassenaar 

gebracht als aanvulling bij die batterij. We zagen in de weilanden en wegen 

dode Duitsers liggen. Bij het verlaten van de batterij, alwaar we met rust 

werden gelaten door de Duitsers, zagen we een aantal Heinckels op ons 

afkomen, we vreesden het ergste, maar toen ze rakelings over ons heen 

scheerden, schoten ze niet. 

Toen we in Wassenaar in het park “ De Kievit” waren, hoorden we dat de 

Duitsers grote vorderingen maakten, en weer dat de Engelsen en Fransen 

zouden komen. Verlangend keken we naar hen uit, maar we hebben ze niet 

gezien.  

De Pinksterdagen waren voor ons  zonder bijzondere gebeurtenissen. Dat 

was elders in het land wel anders.  Toen de overgave werd bekend gemaakt, 

brak een machteloze woede los, we vernielden materieel en verbrandden 

kleding, begroeven munitie  etc. 

Dinsdagavond en- nacht was de lucht helemaal rood gekleurd, want de stad  
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Rotterdam was gebombardeerd met voornamelijk brandbommen, het hele 

centrum stond in lichte laaie. 

Wat zouden hier een groot aantal slachtoffers vallen! 

                                                           

Epiloog  

Vier dagen en nachten hadden we stand kunnen houden tegen de 

overweldiger, die zonder enige waarschuwing ons had aangevallen en 

honderden slachtoffers  gemaakt. Op de 14e mei  1940 meenden we nog, dat 

de oorlog voor ons voorbij was. Maar de nacht viel over Nederland, die we 

nooit kunnen en mogen vergeten. 

De oud-strijders hebben gezorgd dat ongeveer op de plaats waar de 

gevechten plaats vonden, in het park “ Leeuwenbergh” te Voorburg een 

monument is neergezet voor de gevallenen van onze batterij. 

 

Na 60 jaar is alles nog even levendig onder hen die het overleefd hebben. 

Onze gedachten gaan uit naar de eerste slachtoffers die vielen in de strijd 

tegen de Duitse overweldiger. Moge hun offer niet tevergeefs zijn gebracht.                                        

 

     Leek, Meidagen 1946                                

                                                            E. de  Vries 

 

 

 
Onderwijzer E. de Vries, schrijver van bovenvermeld verslag in de “ Leekster Courant” 

werd op 11 april 1939 voor de  BO=U.V. opgeroepen. Hij woont thans in de gemeente 

Tynaarlo, v/h gemeente Vries. 
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Er is nog een oudstrijder die bij de 13e batterij Lu.A. diende van 20 

november 1939 tot eind januari    1940, het is de korporaal  H. van  Heuven. 

Hij hield een dagboek gedurende zijn diensttijd bij. Het gedeelte dat slaat op 

de tijd dat hij bij de 13e batterij was  hetgeen we aansluitend laten volgen. 

 

 

Ervaringen van korporaal  H. van  Heuven  

bij de 13e bt. lu.a. 1939 / 1940 

 

Op 10 november 1939 komt eindelijk het bericht dat ik geslaagd ben voor 

het korporaalsexamen.  

De batterij commandant kapitein Steinmetser (depot Alkmaar) kwam ons 

gelukwensen maar, had wel erg alarmerend nieuws, de politieke situatie is 

zeer gespannen. Van huis uit kreeg ik een brief, waaruit bleek dat verhalen 

de ronde hadden gedaan zoals; bij Munster concentratie van 4.000 tanks, 

nabij Gronau zijn 8.000 cavaleristen samentrokken. Interlocaal 

telefoonverkeer is afgesloten.  

Ons oefenmateriaal zijn we weer kwijt, dat is naar  oorlogsbestemmingen 

gebracht. De schietoefeningen in Den Helder zouden zijn afgelast. Onze 

korporaalsklas  zal worden verdeeld over 6 oorlogsbatterijen om daar een 

aantal weken mee te lopen. Met zijn drieën worden we gedetacheerd bij de 

13e bt. te Voorburg.  

 

Op Maandag 20 november per trein naar Den Haag, en met een auto naar 

“Villa Westvliet” gereden, De bemanning bestaat hoofdzakelijk uit oudere 

mannen, die met weinig animo de dienstplicht vervullen. Men neemt het er 

niet zo nauw. Er gaat een bel  bij alarm melding en dat komt meer voor  dan 

ik verwachtte. Men loopt nu het herfst is op klompen. In het wachthuisje bij 

de batterij ingang is een plank getimmerd, waarop de wacht kan zitten en zo 

rustig een pijpje roken. 

Eind november gingen we in samenwerking met de 14e bt. Lu.A. 

schietoefeningen houden op het strand in  Scheveningen. Maar het weer was 

op de betreffende dag zeer slecht. In de middag werd toch besloten te 

beginnen. Eerst was de 14e aan de beurt. Op een afstand van 200 meter 

werd op korte afstand van de vloedlijn een kanon in stelling gebracht. Wij 

waren nog op de pier en hoorden schieten.  Plotseling brak er paniek uit, 

omdat het kanon te dicht  bij het water stond. Daarvoor hadden enkele 

vissers reeds eerder een waarschuwing laten horen. Maar de commandant 

had die  wenken in de wind geslagen en constateerde dat rolgolven van het 

zeewater reeds tot aan het kanon uitliepen. Een as om het kanon te 

vervoeren werd aangebracht, toen dat was beeindigd stonden de wielen al 

half in het water. Iedereen werd opgetrommeld om met dikke touwen het  
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kanon uit het water te trekken, zelfs de kijkende burgers   

staken de handen uit de mouwen. Het lukte niet en als dan ook nog een van 

de touwen het begeeft, liggen de trekkende personen languit op het strand. 

Uiteindelijk werd een trado chauffeur erbij gehaald.  

De lierkabel werd uitgelopen en aangebracht, maar ook nu geen enkele 

beweging te bespeuren. Door de trado iets te verplaatsen lukt het 

halverwege in het water staande stuk in veiligheid te brengen. Maar de 

trado had averij opgelopen en zat vast in het zand, er moest een tweede 

trado aan te pas komen, deze 

bracht de eerste op het droge, maar zat zelf totaal vast in het brakke zand. 

Het werd haasje over spelen tussen de trado’s. De kapitein die tussen de 2 

trado’s door liep, had de sleepkabel niet gezien, en viel languit op het 

strand, tot vermaak van velen. Deze dag had niet veel tot geoefendheid 

bijgedragen. 

In december werden de touwtjes wat strakker aangehaald, hetgeen door 

velen matig werd gewaardeerd. Het gerucht gaat dat we een nieuwe 

batterijcommandant krijgen een politie-inspecteur uit Rotterdam. 

Indien je de radio hoort, dan zijn de geallieerde verliezen aanzienlijk. 

Op 14 december maakt onze nieuwe commandant zijn entree. Deze begint 

direct met nieuwe orders voor allen. Hij houdt een toespraak, waarvan de 

inhoud ongeveer zo was. 

“Ik ben hier ongeveer een uur en heb moeten vaststellen, dat het een grote 

troep is. Het is mijn bedoeling van dit onderdeel een model-batterij te 

maken, waarvoor ik een beroep op jullie allen doe. Bedenk daarbij wel, dat 

ik geen straffen ken  van twee dagen licht arrest, maar wel 10 dagen streng 

arrest. Anderzijds ben ik hier ook voor de behartiging van jullie belangen.  

Als je denkt dat ik iets voor je kan doen, kom dan gerust bij me. Zelfs als het 

‘s nachts  nodig zou zijn kun je me gerust  bellen”.  

Na het commando ingerukt mars, kwam er een ontlading in het 

manschappenverblijf, “ die vent kan de boom in, en we zullen wel eens zien 

wie dit spelletje wint”  

Door mijn opleiding (zojuist beeindigd) dachten de korporaaltjes er wel 

anders over, we konden het dan ook met de manschappen niet eens zijn. De 

dienstplichtig soldaat Visscher was de eertste die twee dagen streng arrest 

kreeg. We hadden weliswaar  te doen met een stille en goedwillende 

collega, die altijd voor iedereen klaar stond, en dat nu juist hem dit was 

overkomen. Hij had dit te danken aan een bezoekend jong luitenantje van de 

infanterie die Visscher zittend aantrof, in het wachthuisje en is met stomheid 

geslagen. Als hij eenmaal bekomen is van de schrik en Visscher in de 

houding heeft gecommandeerd, vervolgens ernstig heeft onderhouden over 

zijn weinig  krijgstuchtelijke  houding, wordt hem medegedeeld  dat hij  
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hierover zal rapporteren aan zijn commandant, die hem ongetwijfeld een 

passende straf zal opleggen en zo gebeurde het dan ook. 

De volgende morgen zijn de onderofficieren  gezamenlijk naar de 

commandant gegaan om de kwestie te bespreken Ze hebben hem verteld 

achter zijn pogingen te staan om de batterij op te peppen tot een goed  

draaiend geheel en tevens een beschrijving gegeven van de man, die zo 

duidelijk het slachtoffer was geworden van een volledig uit de hand gelopen 

situatie  en hem verzocht de straf te corrigeren… en…ze vonden gehoor. In 

hun aanwezigheid werd de Strafgevangenis in Scheveningen gebeld, met de 

mededeling, dat een wagen onderweg was om de gisteren gebrachte 

gestrafte Visscher op te halen. 

Bij zijn terugkomst werd Visscher met gejuich ontvangen. De wijze waarop 

de commandant de zaak regelde, werd zeer gewaardeerd en het respect 

voor hem was belangrijk gestegen. Dat enkele dagen een ander werd 

weggebracht omdat hij in de onder sneeuw bedolven polder een haas had 

gestroopt, werd zonder commentaar aanvaard. 

De maand december gaat naar zijn einde, zonder veel spectaculaire 

gebeurtenissen in onze batterij. Steeds meer worden de touwtjes 

aangehaald. De onderofficieren dragen als regel beenkappen i.p.v. de 

voorgeschreven “poetjes” een soort beenwindsel. Tot dusverre werd het 

oogluikend toegestaan, dat ook korporaals beenkappen droegen. Maar onze 

commandant die de reglementen strikt hanteert, komt met een order, dat het 

niet langer is toegestaan, juist een dag nadat ik mijzelf een investering 

hiervoor had veroorloofd. 

Daar blijkbaar geen direct gevaar voor oorlogshandelingen tegen ons land 

bestaat is er weer een verlofregeling van kracht. De ene helft krijgt  

kerstverlof, de andere helft mag  indien de situatie zo blijft met oud -en 

nieuwjaar naar huis. 

De Kerstdagen braken aan, eindelijk mocht ik met verlof en moest de 

batterij het met een halve bezetting doen.  Onbeschrijfelijk zo vol de treinen 

waren, het was vechten om een plaatsje te vinden. Wel blij om thuis te zijn 

tussen vrienden en kennissen. Tussen  100 manschappen kun je soms toch 

eenzaam zijn. 

Dan ga je zoeken naar een militair tehuis waar je je thuis kunt voelen. We 

vonden dat midden in de stad, de beheerder is een sergeant majoor, die dit 

werk voortreffelijk doet. 

En zo gingen we ongemerkt Anno Domini 1940 in. Wat zal dit jaar ons 

brengen. In Finland wordt onafgebroken fel gevochten en de Russische beer 

kan de kleine tegenstander niet onder de knieën krijgen.  

“ Koning  winter” heeft de laatste 2 dagen en nachten, de poldersloten van 

een stevig vloertje voorzien, tijdens de wachtdiensten mag zelfs geschaatst  
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worden. Op een der eerste avonden van de eerste week van januari, terwijl 

we juist onder de wol liggen omdat we nachtdienst hebben, wordt om 19.30 

uur alarm gegeven door luid rinkelende bellen in ons “RIANTE” 

nachtverblijf. Gepakt en gezakt naar de batterij. We horen vliegtuiggeronk 

en zien zoeklichten de lucht verkennen, helaas zonder resultaat. 

Juist toe we bij de stukken aankwamen, gaf de commandant het commando 

“ twee maal”, hetgeen aangeeft  dat per vuurmond, twee schoten moeten 

worden afgevuurd. En dan komt het wonder: dat wat de zoeklichten niet 

lukt,  kunnen blijkbaar batterijbezettingen wel, want plotseling gaan de 

navigatielichten van het vliegtuig branden en geeft  de piloot zich daarmee 

bloot, duikt snel naar de landingsbaan van Ypenburg en zet het toestel aan 

de grond. 

Later vernamen we, dat onze granaten dicht bij hem waren  ontploft  Een 

groot aantal zoeklichten van de Lucht Verdedigings Kring Rotterdam en 

Den Haag  hadden geen kans gezien  het vliegtuig  op te sporen. De piloot 

was lijkbleek uit zijn “ kist” gestapt  en opgevangen door eveneens 

geschrokken vliegpark personeel.  

Er bleek een brief te bestaan van de ct. Luchtverdediging, dat op de 

betreffende avond een vliegtuig in de lucht zou zijn.   

Niemand van de batterij was op de hoogte van die brief. Op onverklaarbare  

wijze  krijgt de  luitenant, (batterij ct.)  die brief niet onder ogen en is dus 

volkomen te onwetend als hij opdracht geeft een salvo af te vuren. Kort 

daarna werd door het opperbevel medegedeeld, dat het niet meer was 

toegestaan te schieten op doelen die niet zichtbaar zijn. Er werd 

gesuggereerd, dat de zin van die order was, verspilling van de kostbare 

munitie te voorkomen. Het is niet ondenkbaar, dat het gebeurde bij de 13e 

bt.  mede bepalend is geweest voor dit beleid. 

 De winter was zo streng in januari, temperaturen tot wel 20 gr. C, 

waardoor de wachttijden van twee uur werden teruggebracht tot één 

kwartier, korporaals en onderofficieren vielen ook in om de manschappen te 

ontlasten, mede om bevriezing van ledematen te voorkomen. Als er nl. 

bovendien een sterke wind woei, was bevriezing in dit open terrein mogelijk. 

Alle toiletten en waterleidingen waren bevroren. 

Steeds meer werd ons luchtruim door vreemde naties geschonden, daarbij 

kwamen de toestellen  soms binnen het bereik van batterij -geschut. 

Vlekkeloos werd met 7.5 tL. vuurmonden geschoten, doch de granaten 

kwamen niet op de afgestelde hoogte tot ontploffing. Deze projectielen 

vielen op verschillende plaatsen   zoals in het westland, sloegen grote gaten 

in kassen etc. Naarstig werd gezocht naar de oorzaak daarvan. 

Het bleek dat de temperingsringen bij de extreme wintertemperaturen waren 

vastgevroren, gevolg  de granaten werden niet afgesteld dus bereikte de  
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maximum hoogte zonder te ontploffen. Hieruit bleek dat het oefenen onder 

alle omstandigheden een “must” zou moeten zijn.  

De meeste binnenvliegende vijandelijke toestellen maakten wel dat ze buiten 

bereik vlogen van ons geschut. We constateerden ook dat vliegers 

plaagstootjes  inbouwden om batterijen te verlokken  tot handelen. Voor dat 

de granaten hun weg vonden, waren ze weer buiten bereik. 

Eind Januari kwam het bericht, dat we weer naar Alkmaar moesten 

terugkeren.  In Alkmaar waren intussen grote barakkenkampen neergezet, 

waar ca. 1.000 luchtdoel manschappen waren ondergebracht. 

 

 

  

 
H. van Heuven 
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Besneeuwd kanon december 1939 

 


