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9. Korporaal Johannes Martinus Petrus van Oudheusden 
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Tijdens het bijeenbrengen van de gegevens voor dit boek,  stond in de 

Legerkoerier een oproep geplaatst door mevrouw Jetty Middelkoop met het 

verzoek aan oud-strijders van de 13e batterij Lu.A. zich met haar in 

verbinding te willen stellen. Zij wilde voor de familie Van Oudheusden een 

compleet beeld van zoon Jan verzamelen.  Ik bracht haar op de hoogte van 

de plannen een verzamelgegeven over de 13e bt. Lu.A. uit te brengen. 

Besloten werd dat haar eerder in het blad Panorama verschenen artikel in 

het boek over de 13e bt werd opgenomen, met weglating van de passages die 

al in het boek uitvoerig  werden behandeld. Ook  haar  interviews met 

enkele oud-strijders zullen een onderdeel uitmaken van enkele 

hoofdstukken. 

 

“Het leven van Jan van Oudheusden in vogelvlucht” 

 

Vee sterft, mensen sterven 

zeker sterft men ook zelf: 

maar nimmer sterft 

een naam vol roem 

voor wie zich een goede verwierf  

(Edda .71) 

 

Jeugdjaren 

Johannes Martinus Petrus van Oudheusden, (roepnaam Jan) werd op 10 

januari 1906 geboren in Tilburg. Hij was het vierde kind in een gezin dat 

uiteindelijk negen kinderen zou tellen. Toen Jan negen jaar oud was, 

overleed zijn moeder. Tenminste enkele kinderen van het gezin- op dat 

moment zes- brachten daarna enige tijd door in een weeshuis. In 1920 

hertrouwde zijn vader. Uit dit tweede huwelijk werden nog drie kinderen 

geboren. Hoewel er binnen het gezin dus  sprake was van halfbroers-en 

zusters, werd dit niet zo door hen ervaren. Het grote huis aan de 

Koningshoeven in Tilburg herbergde een hecht en gezellig gezin. 

Het is niet bekend op welke school  Jan heeft gezeten en of hij voor een 

bepaald beroep was opgeleid. Juist toen hij oud genoeg was voor een baan, 

kwam de crisistijd. Ook Jan was regelmatig werkloos, maar hij hield van 

aanpakken en zat nooit lang zonder werk. Zijn dienstpapieren vermelden als 

beroep “slager”. Maar hij is daarnaast ook kapper en textielbewerker 

geweest en werkte zelfs een poosje in België als verzorger van 

circuspaarden. Dit laatste was niet zo vreemd, het gezin Van Oudheusden 

was met dieren opgegroeid. Thuis waren er altijd honden en katten en een 

tijdlang hadden zij een pony. Zijn stiefmoeder heeft zelfs een asiel opgericht 

voor de opvang vanzwerfkatten. Jan’s vader was betrokken bij honden-

shows, Jan hielp hem daarbij. 
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Dienstplicht 

In 1926 ging Jan in dienst. De stukken vermelden: “bij de Koninklijke 

Landmacht, bij de 3e Compagnie Hospitaalsoldaten, in persoon ingelijfd 

als gewoon dienstplichtige lichting 1926 onder nummer 204 bestemd voor 

de opleiding  tot ziekenverpleger”. Jan was van huis uit een aardige, rustige 

jongen. Hij had echter wel een eigen mening en liet niet over zich lopen. 

Bovendien was hij erg gesteld op zijn vrijheid. 

“Discipline was niets voor onze Jan”, wist zijn zus te vertellen. Militaire 

rapporten vermelden over hem, ‘dat hij niet graag in dienst was en 

allerminst kon worden beschouwd als een modelmilitair tijdens de 

voormobilisatie noch de mobilisatie’. Over zijn opleiding als 

ziekenverpleger is verder niets bekend. 

 

De mobilisatie 

Op 11 april 1939 begon de voormobilisatie. Ook Jan moest eraan geloven, 

en stapte op de trein naar Leiden, zijn opkomstlocatie. In Dordrecht 

ontmoette hij Piet Vergouwe, en samen reisden zij naar Leiden (lees 

vervolg bij verhaal Vergouwe 50 jaar herinneringen). Jan was met zijn 33 

jaar ouder dan de meesten van de batterij. 

Bijna altijd een sigarettenpeuk in zijn  mondhoek. 

 

De aanval 

Ook dit gedeelte is uitvoerig beschreven in het hoofdstruk ”De oorlogs-

dagen van de 13e bt.”, wel is dat wat betrekking heeft met Jan hier volgend. 

Toen op 10 mei de eerste aanvallen plaats vonden op Ypenburg, lag een 

deel van de batterij die vrij waren nog te slapen. Jan liep naar het 

manschappenverblijf en riep “zouden jullie niet eens opstaan, het is 

oorlog”. 

Jan voorzag hen allen van 5 patronen voor hun wapen. 

Hij ging naar de batterij, terwijl er steeds meer vliegtuigen aan de aanval 

deelnamen. Toen de bommen in de batterij neerkwamen, ontstond er een 

grote chaos. Jan spoedde zich naar de ernstige gewonden en doden bij het 3e 

stuk. De meeste manschappen verdwenen in richting  Leeuwenbergh.  

Enkele leden bleven achter om mitrailleurs onklaar te maken en slagpinnen 

en hulpstukken uit de vuurmonden te verwijderen en verlieten omdat steeds 

meer aangedrongen werd door de vijand de batterij. De enige die achterbleef 

met risico voor eigen leven was Jan van Oudheusden, hij troostte de ernstige 

gewonden tot de dood intrad. Intussen waren de valschermjagers in de 

batterij verschenen, hij werd ingesloten, uit de schaarse verhalen valt op te 

maken dat ze hem opdroegen mee te gaan om hun gewonde strijders te gaan 

verbinden. Toen hij dat stellig geweigerd heeft, werd hij zwaar mishandeld, 

vastgesteld is dat zijn nieren door slagwapens zwaar beschadigd werden, 
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hetgeen hem nog jaren veel pijn en hinder bezorgde. Op 20 februari 1943 

was dat de oorzaak van zijn dood. 

Het is ook niet duidelijk waar Jan uiteindelijk op 10 mei 1940 terechtkwam. 

Het vermoeden bestaat dat hij evenals de luitenant Bieringa naar de 

Johannahoeve werd afgevoerd in krijgsgevangenschap of naar een hospitaal 

of ziekenhuis. De Johannahoeve viel  in handen van de Duitsers. Omdat 

Nederlandse troepen van daaruit vuur kregen werd verzocht om mortier-

vuur op de boerderij te leggen, daarbij sneuvelden, voor zover bekend de 

boer en zijn gezin en de Lt. Bieringa. 

Jan´s jongste zus is in het bezit van een groepsfoto van het batterijpersoneel, 

waarop met potlood (waarschijnlijk in Jan´s handschrift) is geschreven: Ltn. 

Bieringa scherf in rechterborst, begraven 11 mei 1940, De Roode Haan 

Voorburg. De mogelijkheid moet niet worden uitgesloten dat Van 

Oudheusden ook in de kelder was en Bieringa verzorgde en bijstond. Vele 

leden van de batterij hebben lange tijd het vermoeden gehad dat de Duitsers 

Bieringa hadden vermoord. Zekerheid is nimmer verkregen. 

 

De capitulatie en kort daarna. 

Het zal vermoedelijk voor altijd een raadsel blijven  wat er met Jan gebeurd 

is nadat hij gevangen genomen is. Na zijn inzet op die dag in de batterij is 

hij geheel buiten beeld gebleven. Geen enkel bewijs is verkregen uit 

hospitalen en ziekenhuizen over een eventueel verblijf. 

 

Naar huis 

Ook is niet bekend wanneer Jan naar huis terugkeerde. In ieder geval heeft 

hij zijn familie niet ingelicht over zijn mishandeling. Wel ging zijn 

gezondheid snel in sukkelen over. Een van zijn nieren bleek onherstelbaar 

beschadigd en moest worden verwijderd. De andere nier functioneerde 

echter ook niet goed meer. Kort na de verwijdering van de eerste nier 

vertrouwde Jan zijn zus toe: “Het wordt niets meer met me, ik heb nog 

dezelfde pijn”. 

Na terugkeer uit het ziekenhuis heeft Jan niet veel meer kunnen doen. Wel 

schijnt hij geregeld in Voorburg te zijn geweest. Aangenomen wordt dat het 

dierenpension aan de Virulylaan hem nog steeds in gedachten was gebleven. 

Het gezin Van Oudheusden was betrokken bij het verzet. Zo zorgden zij o.a. 

voor de illegale distributie van levensmiddelenbonnen en verborgen zij 

enkele joodse kinderen. Zij werden echter verraden evenals twee nog 

thuiswonende broers van Jan, deze werden gevangen gezet in het 

“Oranjehotel” in Scheveningen. Jan ontsprong de dans omdat hij voor de 

zoveelste maal in het ziekenhuis lag. 

Volgens de oud-strijder Gielen zou Jan na de capitulatie een Joodse 

directeur van een Haagse drukkerij, eveneens oud-strijder van de 13e bt, 
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heer Lankhout of Lankhorst, geholpen hebben om naar Frankrijk te 

vluchten. Om onbekende redenen is de man echter uit Frankrijk 

teruggekeerd naar Nederland, daar gegrepen en gefusilleerd. Het is niet 

uitgesloten dat er verband bestond tussen de ondergebrachte kinderen bij de 

familie, van Oudheusden en de heer L.  

Jan kwijnde intussen langzaam weg, vergiftigd door zijn eigen lichaam. De 

pijn werd zelfs zo erg, dat Jan ging vragen om morfine injecties. Zijn laatste 

dagen heeft hij thuis doorgebracht, verzorgd door zijn stiefmoeder die 

vroeger verpleegster was geweest. Hij overleed op 20 februari 1943, bijna 3 

jaar na de laffe mishandeling. Begraven op de begraafplaats aan de 

Koningshoeve, vlakbij zijn huis te Tilburg. 

De nacht na zijn begrafenis hebben onbekenden een krans gelegd op zijn 

graf. De krans was de eerste en niet laatste groet van zijn oude eenheid de 

13e batterij Lu.A. 

Het was een gevaarlijke tijd in 1943 en dus was openlijk optreden een 

hachelijke zaak. Volgens zijn zus zijn er nooit dienstmakkers thuis geweest. 

Wel moet iemand hebben geweten dat onze dappere dienstmakker alsnog 

zijn leven had gegeven. 

                                                                                     

Na de oorlog 

Na de oorlog is het stoffelijk overschot van Jan overgebracht naar de 

erebegraafplaats op de Grebbeberg (rij 10, graf 17). Het Regiment 

Geneeskundige troepen legt elk jaar tijdens de dodenherdenking op 4 mei 

een krans op zijn graf. 

 

Vanwege zijn opofferingsgezindheid is aan Jan postuum de Militaire 

Willemsorde (MWO) voor Ridder der 4e klasse toegekend aan zijn familie. 

Het Koninklijke besluit van 19 juli 1946, waarin de toekenning is 

vastgelegd, vermeld: 

 “ Heeft zich in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden 

van moed beleid en trouw onderscheiden door op 10 mei 1940 nabij het 

vliegveld Ypenburg als ziekenverpleger bij de 13e Bt. Luchtdoelartillerie 

met zeer veel zelfopoffering gewonden te verzorgen onder hevig vijandelijk 

vuur, hij is daarmee doorgegaan ondanks de door hem ondergane ernstige 

mishandeling door een Duitscher.    Voorts heeft hij zich in het vijandelijk 

vuur begeven, om te trachten de vijand te bewegen niet op de keet te 

schieten, waar  hij gewonden een ligplaats had verschaft.                                                         

Hij is enkele jaren later aan de gevolgen van de bovenvermelde 

mishandeling overleden.  

 

De MWO is later door de familie overgedragen aan de Geneeskundige 

eenheid van de legerplaats Seedorf. Uiteindelijk is Jan’s Willemsorde 
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overgebracht naar het museum van het Regiment Geneeskunde in Hollandse 

Rading. 

In 1979 is in de kazerne van het Opleidingscentrum Militair Geneeskundige 

Diensten omgedoopt in de “Korporaal van Oudheusdenkazerne. Daarbij 

is op de kazerne een borstbeeld onthuld, gemaakt door Marian Gobius, de 

kunstenares die ook het monument van de 13e batterij in het park 

Leeuwenbergh heeft gemaakt. Haar broer maakte ook deel uit van deze 

batterij. 

                                                                                      Jetty Middelkoop 

 

 

 
 

De schrijfster van bovenvermeld artikel Jetty Middelkoop in gesprek met Piet Vergouwe. 

De dame met paraplu is de weduwe van oud-strijder  Verlaan, die woonachtig waren 

in 1939-1940 te Voorburg, vele oud-strijders vonden er een tehuis in hun vrije tijd. Later 

verwierf  zij de naam “ moeder van de batterij”. 
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De hospik met de kromme benen 

Bij het verzamelen van rapporten verslagen etc. over de 13e batterij vonden 

we een artikel met de aanhef  hierboven afgedrukt. Als bron werd vermeld 

Panorama 17, opgesteld door Peter Gerritse. 

Hij heeft getracht, het prachtige meiweer, het binnendringen van de 

“edelgermanen”, als volgt te beschrijven: Het is licht, lente  en we zijn de 

10e mei ingegaan. Een dag om in de zon te zitten.  

Maar voor de zon aan de hemel verschijnt komen ronkende reuzenvogels 

ons land binnenvliegen.  

EenTeutoonse misdadigersbende dient ons een elektroshock toe. Pamfletten 

met gebroken Nederlands dwarrelen omlaag. 

Ons leger van kaas en brood opgesteld in weiden waar de boterbloemen  

bloeien weten bij God niet hoe je nu een verdedigingsoorlog moet voeren in 

zo’n  slikdelta zonder bomen of bescherming. 

We zijn omgeven door duikende Stucka´s en Focke Wulfs. 

Verwaten  studentjes nemen een taxi en gaan kijken naar verrichtingen  bij 

het vliegpark Ypenburg om naar de oorlog  te gaan kijken.  Wat een  ont-

nuchtering als de realiteit tot hen  doordringt. De taxi wordt aan flarden 

geschoten en de studenten  moesten rennen voor hun leven.  Een van de 

studenten roept,” Het is menens lui!” 

Peter Gerritse gaat verder met zijn verhaal….”Op dat moment  loopt op een 

weide naast het aangevallen vliegveld ook de dienstplichtig korporaal Van 

Oudheusden van de ene kermende gewonde naar de andere. Hij is de beste 

hospik die er is, maar zelf staat hij daar niet bij stil. Verbaasd aanschouwt 

hij de eerste doden. Hun starre ogen fixeren het zwerk, ‘schoften’ zegt 

iemand en balt vuisten naar de lucht”. 

Tot zover verhaal heer Gerritse. 

 

De oud-strijders die in de batterij waren op de bewuste morgen, hebben 

verteld, dat ze gezien hebben dat Van Oudheusden is achtergebleven in de 

batterij, dat zijn zorg onderbroken werd toen de  Duitsers in de batterij 

kwamen en hem mishandelde. De doden in de batterij lagen op 12 mei nog 

op de plaats,  waar zij gedood werden. 

In uitgegeven boeken over de strijd om den Haag heb ik gelezen dat enkele 

van de in de batterij gedode manschappen als gewonden werden afgevoerd 

naar de Antoniushoeve te Rijswijk op 10 mei en overleden op 11 mei. Bij de 

doden en gewondenlijst zal de juiste omschrijving worden vermeld.  

De Geneeskundige troepen eerst verblijvend in de kazerne te Utrecht, 

verhuisden naar het voormalige Marine opleidingskamp  nabij Hilversum. 

Een kazerne door de Duitsers verbouwd als een ware vesting. 

10 april 1979 werd de naam van de kazerne “korporaal  Van Oudheusden 

kazerne”. 
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Voor die gelegenheid was Hare Majesteit Koningin Juliana naar Hilversum 

gekomen. Aan de regiments-Commandant luitenant-kolonel J. Kruik werd 

door haar een regimentsvaandel overhandigd. 

Daarna onthulde zij het borstbeeld van  Van  Oudheusden, dat opgesteld 

staat bij de ingang van de kazerne. 

 

 

 
 

Bij die gelegenheid was de Brabantse familie Van Oudheusden eregast van 

de Geneeskundige Troepen. 
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Het borstbeeld van Jan is door Marian Gobius, die eveneens het monument 

van de 13e batterij Lu.A. dat in Voorburg staat, vervaardigd. Zij is de zuster 

van een der oud-strijders van de 13e batterij Otto Gobius. Hij was degene 

die waarschijnlijk de laatste woorden met Jan heeft gesproken alvorens hij 

gevangen werd genomen door de Duitsers. 

Otto Gobius vertelde mij op een van de naoorlogse samenkomsten: “Nadat 

de bommen waren neergekomen in de batterij, liep ik langs de vuurmonden 

en zag dat Le Roy het niet had overleefd. Jan van Oudheusden liep naar zijn 

karretje met verbandmiddelen, ik vertelde hem waar Le Roy lag. Jan  zei: de 

vuile schoften, ik haal hem straks wel op. Intusssen waren bijna allen  van 

de batterij op weg naar de Vliet. Alleen Hekhuizen, Rutgers en  Jan, waren 

nog  in de batterij”.  Aangenomen mag worden dat  de gesprekken van Otto 

met zijn zuster Marian hebben bijgedragen tot de vervaardiging van 

monument en borstbeeld.  

 

 
 

De familie Van  Oudheusden bij het borstbeeld van Korporaal Jan. De man in 

uniform is kapitein E.M.P.C. Van Oudheusden, een halfbroer van Jan. 

 

Op 5 augustus 1997 werd op een prachtige zomerse dag een reünie in Ede in 

de Maurits kazerne gehouden. Na een bezoek aan het moderne materieel van 

de Lu.A. werd een bezoek aan gebracht aan de militaire begraafplaats “De 

Grebbeberg”. Enkele officieren waaronder de majoor Hein vergezelden  de 

oud-strijders en de weduwen. Prettig was het dat ook de commandant uit 

1940, de heer J.A. Du Mee en zijn vrouw zich in ons midden bevonden. 

Slechts enkelen van ons hadden in het verleden een bezoek aan de 

begraafplaats gebracht. Een begraafplaats met allure.                                                                      
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In de loop der jaren zijn van de groep oud-strijders 1940 reeds het grootste 

deel overleden. Wel was Martin  Böinck reeds zeer slecht ter been 

aanwezig.  

 

 
Aankomst Grebbeberg, Jetty Middelkoop, Hr. Böinck 

v.l.n.r. Vergouwe, Dresens met bloemen,  J. Du Mee, Mevr. Gielen en Adri Gielen. 
 

 
De laatste rustplaats van onze Jan. Bloemen werden op het graf gelegd 

door Mevr. Du Mee en Hr. Böinck 
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Aandachtig wordt geluisterd naar Piet Vergouwe die beschreef de mens van 

Oudheusden, diens kameraadschap en liefde voor mens en dier. 

 

 

 

 
 

Joop Du Mee bedankt voor het initiatief door Lu.A. Ede genomen. 
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