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12. De gemeente Leidschendam 

   en de  13e batterij Luchtdoelartillerie 
 

 
  

 

 
 

Gemeentehuis van Leidschendam 
 

 

 

Op 11 april 1939 werd voor de 13e. bt. Lu.A. als mobilisatie-bestemming 

aangewezen Voorburg (Gem.Leidschendam).  

Een weiland in de Tedingerbroekpolder was de bestemming. Met enkele 

gemeenteambtenaren ging de  batterij Commandant 1e lt. P.G. Jager het 

terrein bekijken  waar de stelling moest worden neergezet, elektrische 

stroom  verkregen, en een voorlopig onderkomen voor de officieren, 

onderofficieren en manschappen  worden gevonden. Er was dus werk aan de 

winkel voor de ambtenaren van  het gemeentehuis, waarbij bleek dat de 

moeilijkheid lag in het onderbrengen van  de militairen. Voorlopig  werd 

een gedeelte ondergebracht in garages van de villa´s in Park Leeuwenbergh. 

De voeding gaf problemen maar ook het oproepen bij alarmering  bracht 

bezwaren met zich. Dat werd beter toen men kon beschikken over een villa 

en een daarachter staande garage. 
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In Leidschendam was  zeer hard gewerkt aan het nieuwe gemeentehuis dat 

in 1940 in gebruik werd genomen. Gedurende de bezetting  is er weinig 

contact geweest, met uitzondering van een groepje van de oud strijders. 

Deze groep had in hun midden Otto Gobius, wiens zuster beeldhouwster 

was en bereid een monument voor de gevallenen van de 13e batterij te 

ontwerpen en te ver-vaardigen.  

 

Bij de Gemeente werd een verzoek gedaan een plaats voor het monument te 

verkrijgen. Dat gaf natuurlijk nog al wat tegenstand omdat de Duitsers 

bezwaar maakten tegen deze vroege dodenherdenking. 

 

Goedwillende  gemeenteambtenaren wisten de zaak door te drukken en er 

werd een voorlopige plaats aangewezen in Voorburg (Park Leeuwenbergh). 

Op de begraafplaats “De Roode Haan” te Voorburg waren  in mei 1940 een 

aantal gevallenen begraven. Een gedenkplaat werd ook daar aangebracht bij 

de graven. 

 
 

Reeds In 1940 brachten verschillende oud-strijders een bezoek aan de graven. Op de foto 

staat de heer Gielen. 

 

Na de oorlog hebben enkele familieleden van de gevallenen de doden laten 

herbegraven in de woongemeente. 

Op 10 mei 1941 was het monument in park Leeuwenbergh geplaatst en de 

eerste dodenherdenking op 10 mei gehouden. Naast een aantal oud-strijders 
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en familieleden  was een groot aantal inwoners van Voorburg aanwezig. De 

bloemenhulde was geweldig 

zoals U kunt zien op de volgende bladzijde. 

Tot 1984 werd op 4 mei door de oud-strijders op individuele basis het 

monument bezocht. Vele malen blijken oud-strijders op de dag van de 

dodenherdenking naar de plaats van het bombardement te zijn gegaan. Een 

van de oude kameraden zei;”Opnieuw voelden we de onmacht, ja daar 

sterker dan waar ook” 

Uit krantenberichten blijkt dat ook jaarlijks het Gemeentebestuur  aan de 

herdenking deelnam. In 1984 was men bij de gemeente druk bezig met 

materiaal verzamelen voor een gedenkboek dat bij het 50 jarig bestaan in 

1988 zou worden uitgegeven. In het draaiboek  was opgenomen  dat de 

oorlogshandelingen een plaats zouden krijgen. Echter er bestond bijna geen 

enkele foto van de oorlogsdagen. Men maakte een lijst van personen die 

uitgenodigd dienden te worden, maar men beschikte niet over namen en 

adressen. 

Door de bezetting, de kwestie Indonesië en de naoorlogse stroming alles zo 

gauw mogelijk vergeten, had men verzuimd het nodige vast te leggen. Bij 

het ouder worden echter  kwam het verlangen naar terugkijken, elkaar 

ontmoeten als een must om de hoek kijken. De Legerkoerier heeft sinds de 

jaren tachtig  heel wat personen gezocht en. reünies aangekondigd. 

 

Bij de gemeente Leidschendam was de Heer J.D. de Kort sr. bezig met de 

samenstelling van het gedenkboek tezamen met enkele heren van de 

afdeling voorlichting. Een brief ging uit naar de staf van het Korps 

Luchtdoelartillerie in Ede, met het verzoek hulp te willen bieden  bij het 

zoeken van personen die bij de 13e batterij hadden gediend in 1939-1940. 

Daarnaast waren verslagen over de strijd ook welkom. Bij toeval was men 

in Ede eveneens bezig met de samenstelling van het gedenkboek “75 jaar 

Luchtdoelartillerie”, maar ook daar stuitte men op een tekort aan gegevens 

over de oorlogsdagen. 

Kapitein Springer was bekend met enkele namen en adressen van oud-

strijders  13e bt. Lu.A., 1e lt. J.A. Du Mee, korporaal Hekhuizen, Otto 

Gobius, Sergt. Rutgers, K. Verlaan, Arpots en Odekerke. Hij liet een brief 

uitgaan met het verzoek contact met hem op te nemen  in Ede, maar 

bovendien hem  op de hoogte te brengen van namen en adressen die bij hen 

bekend waren. Dat leverde een vermeerdering op van 6 adressen. Korporaal 

Gielen, J v.d. Horst, Jaspers, van der Klauw, Sprengers en Vergouwe. Een 

oproep volgde voor een reunie in Ede. Kapitein S.H. Springer zond de 

adressen door aan de gemeente Leidschendam. Al snel vonden deze oud-

strijders een brief in de bus met de vraag of foto’s uit de mobilisatietijd 

indien aanwezig gekopieerd mochten worden, waarna deze zouden worden 
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teruggezonden. Tevens de vraag wie is de persoon op de foto en waar werd 

hij genomen. Van de heren Gielen, Vergouwe, Van der Horst en Spronck 

kwam respons bij de gemeente binnen.  

Dat heeft bijgedragen aan een zeer goed verslag over datgene wat er in en 

om de gemeente heeft plaats gevonden. Het zeer fraai samengesteld boek 

“Over, door en om de Leytsche Dam” werd van 1988 af geschonken aan alle 

oud-strijders die aanwezig waren bij de dodenherdenking. 

 

In 1985 zond burgemeester en wethouders aan alle in het adressenbestand  

staande oud-strijders een uitnodiging op 4 mei gast van de gemeente te 

willen zijn en de dodenherdenking samen te houden.  De uitnodiging was 

bovendien voor de echtgenoten c.q. partners van de oud-strijders. Ook een 

afvaardiging van Lucht-doelartillerie Ede ontving deze uitnodiging. 

Allen worden verwacht ca. 16.00 uur in het gemeentehuis samen te komen. 

Sinds 1985 is jaarlijks deze bijeenkomst gehouden. De oud-strijders en 

genodigden ervaren dit als een blijvend bewijs  van medeleven voor hen die 

vielen.  

Natuurlijk is het voor de steeds ouder wordende en uitgedunde groep oud-

strijders prettig om op één punt samen te komen en  niet in  regen en wind 

elkaar te vinden bij het monument. 

Hoe het medeleven van  de gemeente Leidschendam  met de oud-strijders is, 

mag blijken uit het navolgende. 

Burgemeester, wethouders en medewerkers zijn bij de ontvangst aanwezig 

en onderhouden zich  met alle aanwezigen. Onder een kopje koffie en een 

drankje, worden ervaringen,  terugblikken het wegvallen van de niet meer 

aanwezigen besproken en herdacht. Na de maaltijd gaan allen in 

gereedstaande bussen naar Voorburg voor bloemenlegging bij het 

monument. Tot zijn afscheid in 1997 sprak burgemeester W.F. de Vreeze 

een passende herdenkingsgedachte uit. Datzelfde doet de huidige 

burgemeester Mevrouw  W.J.H. Bloemendaal-Lindhout.   

Een groeiend aantal volwassenen, maar zeker jongeren geven door hun 

aanwezigheid te kennen doden te willen eren die bescherming wilde geven 

bij brute aanvallen van de vijand. Vele bloemen sieren jaarlijks het 

gedenkteken. Zowel burgemeester de Vreeze en burgemeester mevrouw 

Bloemendaal  slagen erin besef bij te brengen dat vrede onze enige ervaring 

dient te zijn  voor de toekomst en nimmer zo velen het leven dienen te 

verliezen door zinloos geweld. Vele oud-strijders zijn aangedaan bij het zien 

van de bloemenhulde van de schooljeugd. 

September 1997 nam de heer W.F. de Vreeze als burgemeester afscheid van 

de Gemeente die hem zo na aan het hart ligt. 

Op een daarvoor geschikte dag hebben de heren  A. Gielen  en P. Vergouwe 

een bezoek aan de scheidende burgemeester gebracht en hem, als dank voor 
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alles wat hij voor de oud-strijders heeft gedaan bij de jaarlijkse 

dodenherdenking namens alle oud-militairen en hun weduwen een 

afscheidscadeau aan te bieden. (De geschiedenis van de tweede 

wereldoorlog). Ook na zijn afscheid  ontbreekt hij niet  bij de 

dodenherdenking. 

 

 

 
 

Afscheid van burgemeester de Vreeze 

 

 

De nieuwe burgemeester, mevrouw W.H.J. Bloemendaal- Lindhout, heeft 

voortvarend de zorg van de gemeentebelangen van de heer de Vreeze 

overgenomen. Reeds bij de aanvang van haar beleid werd zij geconfronteerd 

met delen van haar gemeente (Voorburg) die mogelijk worden toebedeeld 

aan Den Haag.  

In dat deel van Voorburg staat ons monument, eigendom van de 13e batterij 

Lu.A., op geschonken grond van de gemeente Leidschendam. Verschillende 

oud-strijders van de 13e batterij hebben een onderbouwd protest aan de 

annexatiecommissie gezonden. 

Voorlopig werd besloten dat het gebied van park Leeuwenbergh alwaar ons 

monument staat tot Leidschendam te laten behoren. 

In het jaar 2000 kwam alles echter opnieuw ter tafel en wil de Minister van 

Binnenlandse Zaken persoonlijk een beslissing nemen waardoor opnieuw 

ons monument het gevaar loopt tot Den Haag te gaan behoren. De Haagse 

Courant heeft in Augustus een artikel geplaatst waarin ons protest opnieuw 

plaats kreeg. 
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Op de foto een van de wethouders, militairen  oud-strijders en weduwen 
 

Om de vijf jaar werden in de Andreaskerk te Leidschendam herdenkingen 

gehouden voor alle gesneuvelden in de tweede wereldoorlog. Bevolking en 

genodigden namen daaraan deel. Enkele oud-strijders vertellen  hoe na zo 

lange tijd het gebeurde nog vers in het  geheugen ligt.  

 

Op 4 mei 1995 gaf de heer P. Vergouwe (chauffeur van de commandant van 

de 13ebt Lu.A. de 1eLt J.J. Bieringa die sneuvelde door eigen artillerievuur 

op 10 mei 1940) een verslag, hoe het is om je medestrijders  te moeten 

verliezen, waarmee je lange maanden soms meer dan een jaar optrok.  

 

Voorts vertelde hij over het optreden van de korporaal ziekenverpleger  Jan 

Van Oudheusden, die verzorging gaf aan doden en gewonden in de batterij 

na het bombardement. Het optreden van de Duitsers en de verwondingen die 

hij opliep waaraan hij in 1943 bezweek, daardoor was hij de 10e 

gesneuvelde die bijgeschreven moest worden op de lijst der doden. Later 

werd hem postuum een dapperheidsonderscheiding toegekend: Ridder 

Militaire Willemsorde 4e klasse. 
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De heer P Vergouwe spreekt de kerkgangers toe 

 

Op 4 mei 2000 was de kerk niet beschikbaar en werd de herdenking in de 

Aula van het Raadhuis gehouden. Het landelijk motto voor het jaar 2000 is:  

                       VRIJHEID GEEF JE DOOR 
Mevrouw P. Bachofner- Hartogh met gedicht naar Phil Bosmans namens de 

partners van de veteranen. 

 

We moeten de weg van het geweld verlaten, 

de weg van bloed en tranen, de weg van de dood, 

de oude weg van generatie tot generatie platgetreden  door mensen, 

Die alleen maar geloofden in macht en bezit en… in het recht van de 

sterkste! 

 

We moeten de lange weg gaan naar menselijkheid onder de mensen, 

de weg naar licht doorheen de nacht, 

de lange weg naar liefde,… vrede, 

totdat de vreugde om het leven als een kleurrijke regenboog  

staat aan de hemel van ons allen, 

Dat aarde heet!! 
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De nieuwe burgemeester, mevrouw W.H.J. Bloemendaal- Lindhout, tijdens haar toespraak 

met als motto: VRIJHEID GEEF JE DOOR! 
 

 

 
 

Bloemenkrans van de Gemeente Leidschendam. Achter de burgemeester en wethouder de 

oudstrijders van de 13e batterij Lu.A. 

Gedicht “Vrede voor altijd“ door B.C. Dresens, veteraan 13e bt. Lu.A. 
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Op 10 mei 1940 daalt de avond over het land 

Onzichtbare vogels zingen een afscheidslied aan de zon, 

                   die rood aan de einder sterft. 

Het is stil op de velde van Park Leeuwenbergh 

                   nevelen omringen de mannen die vielen. 

 

De hemel mijmert donkerblauw over het gevechtsterrein, 

                   over enkele dagen zullen zij rusten in hun graven 

dan staat op ieders graf een naam: 

                   Van Hest- Hagen- De Jong- Bartels- Bieringa- 

                   Leyh- Le Roy – Everaars- Bruining- Swart. 

 

Boven hun rustbed een zware gedenksteen waarop: 

                   ”Hier rust gevallen voor zijn vaderland 

                                    …………… 

                          Moge hij rusten in vrede” 

Ook daar valt zonlicht weg over het zwarte land 

                    met sterren als waakvlammen om hen heen 

Zo sluimeren moedige jonge mensen te vroeg in de schoot der aarde 

 

Ik ga langs de kruizen en zet me neer bij een van hen 

                    voel diep in mij de pijn die zij achterlieten 

Zij zwijgen, ook.. als de nieuwe dag begint 

                    zij zwijgen over lente en zomer die weer komt 

Mijn ogen dwalen vertwijfeld over het gesloten land. 

 

Dan sta ik op en vraag aan de hemel en mijzelf 

                    waarom mochten zij niet blijven leven zoals ik 

Bij het weggaan sluit ik het knarsend hek achter mij dicht 

                    en fluister voor me heen, we komen terug zo lang het kan 

met bloemen neergelegd door oude kameraden en.. of hun vrouwen 

Laat vrede altijd in ons midden zijn, wij willen nooit meer rouwen. 

 

 

 

 

 

 

Daarna een gedicht van Charles Boissevain: 

 

”Het wordt steeds weer mei in mij” 
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een gedicht van drie generaties : vader- dochter- een kleinkind. 

 

Een leerling van Veurs college ,  Aukje Schep leest voor: 

 

                 “ De 18 doden” 

 

Burgemeester Bloemendaal  spreekt bij het monument de betekenis en 

waarde van de leus “VRIJHEID GEEF JE DOOR“ uit.  

 

De taptoe wordt door een trompetter van het muziekkorps geblazen. 

De laatste groet, zal in de komende jaren door de ouderdom van de oud-

strijders, telkens minder worden. Zij hopen dat de jeugdigen van nu het 

voort zullen zetten. 

 

 
 

Verschillende jaren zijn oud-strijders op de dag van de dodenherdenking 

geïnterviewd door mensen van radio en televisie. In 1997 werden opnamen 

gemaakt bij het monument, gaven  Gielen, de Vries, Böinck- Vergouwe  en 

Dresens aan wat de redenen waren die leidde tot de dood van 10 

dienstkameraden. De uitzending vond plaats op de avond van de 

dodenherdenking. De videoband daarvan heeft  majoor W. Hein laten 

vervaardigen en is uitgereikt aan alle oud-strijders en belanghebbenden.  
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Deze foto genomen op 10 mei 1941was waarschijnlijk de allereerste dodenherdenking. 

Een zee van bloemen werd neergelegd door de bevolking die de bange oorlogsdagen 

moesten meemaken. Ook toen waren enkele oud-strijders aanwezig. 

 

 
 

Jaarlijks zijn aanwezig kinderen van de scholen uit Leidschendam en Voorburg. 

4 Mei 1995 werden door de alle kinderen een roos geplaatst in een vaas bij het monument. 

Aandoenlijk is de ingetogenheid van dit meisje 
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Bij de dodenherdenking  1995 werd onderstaande foto gemaakt op de trappen van het 

fraaie gemeentenhuis. De heren Böinck,  Ketelaar, en Vink zijn intussen overleden. 

 

  

 

 

 
 
Met burgemeester de Vreeze werden de 

eerste plannen voor het boek besproken. 

 
 

Ook de wethouder wilde van 

Vergouwe en Dresens details weten 

over 1940. 

 

 

 

Op bladzijde 165 en 166 ziet u enkele krantenknipsels van de doden-

herdenking in 1994.  
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Burgemeester De Vreeze staat centraal  tijdens de dodenherdenking van 1994. 

 

 

 

 

 

 
 

Mevr. Hahné, Vergouwe en Dresens rangschikken de bloemen. 
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De zojuist tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemde mevrouw H. Luipen. 


