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14.     Herinneringen na 50 jaar vastgelegd bij 

intervieuws met oud leden 13e batterij 
 

 

 

 

Gielen  

In de nacht van 9 op 10 mei 1940  bezette ik met Van  Soolingen samen de 

hoogtemeter. Er werd in die nacht 2 of 3 maal alarm gegeven omdat er 

vliegtuigen in de lucht waren. waarop werd geschoten. Twee werden 

geraakt en een toestel stortte neer. Bij het bombardement kreeg ik een scherf 

in de rug, die tegen een rib bleef zitten. Toen na het bombardement de chaos 

op het hoogtepunt was en er geen commando volgde wat te doen, ben ik 

naar het kampement aan de Vliet gegaan, heb munitie opgehaald en ben op 

de bovenverdieping  van de villa gaan posten en heb zo de Virulylaan onder 

schot kunnen houden waarbij twee parachutisten  werden geraakt. 

Om 9 uur werd ik verbonden door enkele verpleegsters van het Rode Kruis. 

In de loop van de namiddag werd ik door of Verhoeven c.q. Verlaan op een 

motorfiets  naar het hospitaal aan de Muzestraat gebracht. Aldaar werd de 

scherf verwijderd. Mijn vrouw droeg de scherf jarenlang in haar 

portemonnee bij zich  als talisman. Teruggekomen bij de villa  bleken de 

Duitsers weer uit onze omgeving verjaagd te zijn. De volgende dag gingen 

we naar de 14e bt. Lu.A. nabij Wassenaar met een deel van het geschut en 

vuurleiding. We werden gebruikt als wachtlopers, maar waren op deze plek 

niet met het terrein bekend. Als korporaal kreeg ik een aantal manschappen 

toegewezen en werden ingezet bij een munitieopslag, opgesteld in een 

donker bos. Het was zo donker dat je nagenoeg niets kon waarnemen. We 

zaten in een droge greppel verscholen, plotseling hoorden we voetstappen 

en stemmen, een van de manschappen begon te schieten, zonder hiervoor 

van mij opdracht te hebben gekregen. Onmiddelijk maakte ik daar een eind 

aan en dat was maar goed, want het waren Nederlandse militairen die 

toevallig daar voorbij liepen. 

Op12 mei ben ik naar de batterij gegaan om mijn persoonlijke spullen op te 

halen. De gesneuvelden lagen er nog net zo bij als na het bombardement, 

datgene wat me behoorlijk van streek maakte. 

Op 22 juni 1940 kon ik afzwaaien. Ik werd bij de administrateur ontboden, 

die me vertelde dat ik naar huis kon gaan, indien ik bereid was een 

verklaring te ondertekenen dat ik geen enkele claim in de toekomst zou 

indienen  i.v.m. mijn opgelopen verwondingen. Als ik daaraan niet 

voldeed moest ik in krijgsgevangenschap blijven. 

In oktober 1991 ontving ik een schrijven dat mij een draaginsigne voor 

gewonden was toegekend en dat dit door Mevr. de burgemeester van 
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Hellevoetsluis zou worden uitgereikt. Toen ik begin april nog geen oproep 

had ontvangen, heb ik bij de Gemeente secretarie navraag gedaan. Na enige 

telefoontjes werd mij meegedeeld dat het in het vergeetboek was geraakt en 

teruggevonden in een la. Op 27 april tenslotte werden certificaat en 

ordeteken uitgereikt. 

Wat me ook steeds bleef achtervolgen is het feit dat we bij het betrekken 

van het kampement aan de Vliet loopgraven hebben moeten graven, en dat 

het ontbreken daarvan in de batterij op de oorlogsmorgen een aantal van ons 

daardoor gered hadden kunnen worden, c.q. het gevecht in de batterij langer 

had kunnen worden voortgezet. 

 

B.W. Hahné  

Op 10 mei 1940 was ik niet in de batterij omdat ik door ruilen van dienst 

met S. Bartels de vorige dag had gewisseld daar mijn vader ernstig ziek was 

en ik aanwezig wilde zijn mocht het mis gaan. Deze ruil heeft mij het leven 

gered want anders had ik op de plaats gestaan  alwaar Bartels dodelijk werd 

getroffen bij het bombardement. Maar ik was aanwezig in de villa en heb 

zoveel mogelijk de paratroepen in de gaten gehouden. We kregen nl. van 

een paar verpleegsters van het Blindeninstituut informatie waar zich Duitse 

soldaten ophielden, dat gaf ons de kans er  enkele te liquideren en gevangen 

te nemen. Later werd ikzelf gevangen genomen bij Huize Ter Werve in 

Rijswijk. 

 

Jan v.d. Horst  

Ik was op tien mei niet in de batterij en heb aan de gevechten deelgenomen 

nabij de Vliet. Met een groepje namen we 10 Duitsers gevangen. Ben pas in 

augustus uit krijgsgevangenschap ontslagen. 

 

J. Ketelaar ( overleden 13 maart 1998)  

In 1938 kreeg ik mijn opleiding in de Hojel Kazerne en zwaaide  af  in 

december 1938. Op 11 april 1939 werd ik weer opgeroepen en moest me 

melden bij de 13e bt. Lu.A. te Leiden en vertrok nog diezelfde dag naar 

Voorburg. Inkwartiering  was de eerste 14 dagen als noodoplossing  bij 

particulieren. 

Enkele manschappen waaronder ook ik werden ingekwartierd bij een 

familie Vet, een handelaar in knakworsten en gehaktballen. De garage 

fungeerde als slaapplaats. In de garage was een kippenhok en daarboven 

moesten we op stro slapen. Doch het stro bleek onder de luis te zitten, we 

barsten van de jeuk. We hadden maar een deken en geen lakens en ook geen 

kussen. Dat werd beter toen we achter de Villa die als batterijbureau dienst 

deed, in de garage werden gehuisvest. We hadden een soldij van 2.05 gld. / 

week, sommigen wilde wel iets bijverdienen. 
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Bij onze manschappen was een zekere Mudde, van beroep rijwielhandelaar. 

Hij beschikte over buiten –en binnenbanden, gereedschap en 

KOPSPIJKERTJES, deze laatste strooide hij uit op de weg voor de Villa, 

hetgeen hem klandizie bezorgde. Maar deze vogel was snel verdwenen. 

Mudde bleek nl. in zijn koffer een aantal bladen  van "Mein Kampf" te 

hebben. Op een morgen haalde de politie hem op, we zagen hem niet weer 

terug. 

Onze gesneuvelde Bartels hielp wel eens in de kantine met aanvullingen 

ophalen. Hij zei eens tegen mij “ met wat gerommel kan je de soldij  

aanvullen”.  Bartels ging naar de  bakkers in Voorburg en Den Haag  en 

vertelde daar dat hij ze wel aan wat omzet kon helpen, mogelijk wel tot 100 

gebakjes per dag. Om te kijken of het zou lukken, moest de bakker de eerste 

twee dagen gratis leveren. Toen de bakkers nadien niets meer van hem 

vernamen, kwamen ze polshoogte nemen. “ Ze vonden het geen goed gebak, 

daarom ben ik niet terug gekomen” zei Bartels. Ook dat was iets van korte 

duur. 

Een ander voorval herinner ik me nog. We werden in een rij opgesteld voor 

de villa. De commandant kwam met een jong meisje naar buiten, liep met 

haar langs de hele rij en verdween vervolgens met haar weer in het bureau. 

Nadat we ingerukt waren was het natuurlijk gissen geblazen. Je voelt wel 

wat er allemaal over en weer werd geroepen. Bij het volgende appel misten 

we er een, hij kwam ook niet meer terug. 

Gedurende de eerste dagen werd de munitie bewaard in een oude schuur. 

Maar na enige tijd  werden er twee Zuiderzee-barakken geplaatst, een als 

munitieopslagplaats, leslokaal en werkplaats, en een als manschappenbarak. 

Er kwam ook nog een barak voor het batterijcommando en een slaapbarak. 

Toen we pas in het park “ Leeuwenbergh” onze stukken hadden neergezet 

werden  met zandzakken en houten schotten beschermingen aangebracht. 

Dat alles moest later op last ven de Legerleiding  worden verwijderd, het 

moest eruit zien als een voetbalveld  De in -en uitgang van de batterij had 

een hek en daarnaast een wacht in een wachthuisje. Iedereen die naar binnen 

of buiten wilde moest  het wachtwoord  noemen, ook als je lid van de 13e bt. 

was. 

We liepen bij het gaan naar de batterij door het Virulylaantje met vele 

mooie villa’s met rijke families. In het begin van de mobilisatie hadden vele 

gezinnen een Duitse dienstbode, bij het uitbreken van de oorlog waren ze 

opeens allemaal verdwenen. Van het manschappenverblijf heb ik vier 

ruimten gemaakt. 

In de nacht van het uitbreken van de oorlog maakte Jantje van Oudheusden 

de slapenden wakker. Hij riep;” zouden jullie er niet eens uitkomen, het is 

volop oorlog”. 
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Daarna deelde hij aan de meesten munitie uit. Op dat moment realiseerde ik 

mij, dat de bediening van de batterij geen munitie had voor karabijn en 

geweer. Toen dan ook na het bombardement valschermtroepen neerkwamen 

was  de paniek nog groter voor degenen die zonder munitie naar de Villa 

moest zien te komen. 

Wij bij de villa schoten met onze karabijnen op de laagovervliegende 

toestellen, maar mijn 10 patronen waren snel op. In  de omgeving van de 

villa vielen al gauw verschillende doden en gewonden. Bij de tolbrug lag 

een schip te wachten. De Duitsers namen het in beslag  en dwongen de 

schipper naar de Hoornbrug te varen. We kregen opdracht om op de boot te 

schieten, die intussen alweer 100 meter verder was. De enige die sneuvelde 

was de schipper, vernamen we later. Toen ik mij verschanst had achter een 

muurtje bij de poort van de villa en op een Duitser aan het schieten was, 

werd ik plotseling opzij geduwd door een sergeant en stond versteld te 

kijken, dat hij niet aan het gevecht deelnam en mijn schuilplaats innam. De 

paratroepers hadden enkele van onze manschappen in de batterij gevangen 

genomen die werden vastgezet in een boerderij richting Ypenburg. 

Omgekeerd werden in het dorp paratroepers gevangen genomen. Een was 

gewond aan een arm. Ik zag ook dat vliegtuigen wapens en munitie dropten. 

Enkele van die kisten vielen in onze handen. Een sergeant ging met het 

wapen naar de gevangenen in Drievliet en vroeg aan een van hen te zeggen 

hoe met dit wapen  moest worden omgegaan. De paratroeper ontgrendelde 

het wapen en wierp de grendel in een hoek op de grond. Wij van de 13e bt. 

noemde een oude man in de buurt OPA. 

Vanuit de villa zagen we hem in de richting lopen waar de Duitsers zaten, 

toen drie para’s naar hem toeliepen werden ze door  enkele schoten uit onze 

wapens gedood. Toen de gevechten voor ons bij de Vliet ten einde waren, 

werden verschillende van ons ingezet in Voorburg, om iedereen aan te 

houden voor legitimatie. Tussen de vluchtende burgers bleken zich ook 

enkele mensen van onze batterij te bevinden, wel in burgerkleding en 

bagage bij zich. Op de vraag “ Wat gaan jullie doen, was het antwoord;” Je 

denkt toch niet dat we hier blijven! we gaan naar huis” Wij hebben nooit 

meer iets van hen gehoord. 

Na enkele dagen was er weer behoefte aan wassen en scheren. We gingen 

met een groepje naar de kapper in Voorburg, daar waren ook enkele 

militairen van andere onderdelen en natuurlijk werden er ondervindingen 

uitgewisseld. Een van die makkers kwam binnen met een handgranaat. 

Ontsteld zeiden we dat hij het zo spoedig mogelijk moest droppen in de 

Vliet. Hij weg, maar na nog geen twee minuten was hij alweer  terug, hij 

kon nooit in die tijd bij de Vliet zijn geweest. Hij zei:” Hiernaast staat een 

toilet in de tuin en daar heb ik het ingeworpen”. Dat verhaal trek ik in 

twijfel, zo ook het volgende. Een boer vroeg op de  oorlogsmorgen aan wat 
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militairen of er soms bij waren die koeien konden melken en hem daarbij 

helpen, hij zei: “ Bij mij in huis zitten een heel stel Duitsers, ze hebben niet 

veel puf om te vechten”. Er zouden 10 militairen  met de boer zijn 

meegegaan. Na verloop van tijd kwamen  ze terug met 35 Duitse 

gevangenen bij zich, die zich hadden overgegeven. Aan het eind van de dag 

ging ik mijn spullen ophalen omdat we opdracht kregen bij burgers 

onderdak te vragen. Toen ik in het manschappenverblijf kwam  lagen daar 

twee militairen die daar de gehele lange dag hadden verbleven en niet 

hadden deelgenomen aan de gevechten. De lucht in hun nabijheid wees op 

dat er van angst iets in de broek terecht was gekomen. Nog steeds ben ik 

begaan met wat er met Jan van Oudheusden gebeurde, juist hij die altijd 

voor iedereen klaar stond, bleek op beestachtige wijze te grazen zijn 

genomen in de batterij door die moffen. Dat de Luitenant Bieringa is gedood 

door eigen beschietingen van de Johanna hoeve en ook de boerenfamilie die 

daar woonde heeft mij diep getroffen. Ik heb een originele groepsfoto van 

het batterijpersoneel gezien waarop met potlood een aantekening was 

geplaatst Mr. Luit. Bieringa , scherf in rechterborst. Begraven 11 Mei 1940 

Roode Haan te Voorburg. Toen de Duitsers hun intocht hielden in den Haag 

stonden ook Nederlandse militairen te kijken op het trottoir, zonder hun 

veldmuts op. Een hoge Duitse officier riep dat ze hun hoofddeksel op 

moesten zetten. Daar hadden de Nederlanders lak aan. 

De redactie is zeer ingenomen met de herinneringen van Ketelaar na 50 

jaar. Kort na ontvangst van zijn verslag is hij overleden. 

 

 
 

Blijkbaar heeft een van deze heren wel eens een koe gemolken 

 

F.L. Rutgers 

Van sergeant Rutgers hebben we een rapport gevonden opgemaakt door  

opperwachtmeester  L. de Leeuw  in 1984.  Volgens Rutgers was het 1e stuk  

door bommen getroffen. Het was het 3e stuk. Ook hij constateerde dat  
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batterij personeel geen handwapenmunitie met zich droeg, mede daarom 

verdween  de bezetting zo spoedig mogelijk bij het zien van parachutisten 

uit de batterij. Hij was een van de militairen die nog getracht hebben  Lt. 

Bieringa tegen te houden in park Leeuwenbergh toen hij op de motor in de 

richting van Duitsers reed. 

Rutgers geeft aan een opdracht te hebben gekregen  (wie de  opdracht gaf is 

niet bekend) om een boodschap te brengen aan de Generaal Nauta, dat de 

batterij zwaar gebombardeerd was en de situatie op Ypenburg nagenoeg 

onhoudbaar, en mogelijk instructies mee terug te brengen. uit Den Haag. Hij 

was met de auto tijdens die rit op de Laan van Nieuw-Oostindië  richting 

Voorburg en daarbij werd beschoten vanuit langs deze weg staande 

woningen. Volgens Rutgers waren daar geen para’s maar moeten dit 

N.S.B.ers zijn geweest. Omdat  men zelf voor onderdak moest zorgen belde 

hij bij een huis aan en kreeg onderdak. De man bleek een oud generaal te 

zijn die de eerste wereldoorlog gediend had. Toen Rutgers ging slapen kreeg 

hij van de generaal een geladen revolver, met de woorden:”Je zou hem 

vannacht mogelijk nodig hebben”. 

Rutgers leverde het wapen de volgende morgen weer in. Hij vertrok naar 

huis op 15 mei 1940 na nog even bij de 14e bt. te zijn ondergebracht. 

 

A.H. Oostwaard 

Korporaal uit de lichting 1938/2 Lu.A. Hij vond vooral de eerste uren van 

de nacht zeer rumoerig, telkens alarm. Hij zegt “ we hebben die avond 

mensen gesignaleerd bij de munitieloods. De allereerste aanval was met 

lichtspoormunitie waarbij enkele barakken werden getroffen door kogels.  

De vliegtuigen vlogen eerst over ons heen en kwamen daarna op zeer lage 

hoogte terug. Bij het zien dat we werden gebombardeerd schreeuwde ik als 

commandant van het 2e stuk: ”Dekken”,  iedereen zocht zo dicht mogelijk 

tegen de vuurmond enige bescherming. Zand en modder en een hevig 

geschreeuw kwam uit de stofwolken  over ons heen. Overal waren scherven 

en kwam gekerm op me af. Toen zag ik de ravage  en dat het 3e stuk zwaar 

was getroffen. Waar  het manschappenverblijf had gestaan was slechts 

schrot over. Ontreddering maakte zich van een ieder meester, wat moesten 

we zonder patronen voor onze karabijnen. Toen kwam al vlug een nieuw 

gevaar op ons, af de valschermtroepen die  tussen ons en Ypenburg aan de 

grond kwamen. Ik liep naar de munitieloods en laadde mijn zakken vol met 

patronen. Niemand gaf een commando en dus ging iedereen naar de villa.  

Ik zag er een paar nog bezig bij de mitrailleurs. In de  batterij was alleen 

Takes de Vries ook hij spoedde zich naar de villa.  

In het park Leeuwenberg was het oppassen geblazen, want de schoten die 

we waarnamen hadden niet het karakter van Nederlandse wapens. Plotseling  

hoorde ik iets en zocht dekking,  komt luid schreeuwend soldaat Haan 
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aanlopen “ Niet schieten, Niet schieten”. Samen met hem ben ik verder 

gegaan, opnieuw hoorden we schieten en werd toen we in de buurt van de 

villa kwamen versplinterde schoten het raam van onze foerier. Teun v.d. 

Berg die achter de raam stond werd niet geraakt. Ik stond precies in de baan   

waarin de schoten vielen, de kogels floten me om de oren. Vanuit de garage 

van de villa werd antwoord  gegeven. Mijn achtervolger werd geraakt en 

stamelde “ Ach meine Mutter in die Heimat”. Toen ik bij de villa was kwam 

een sergeant van de Infanterie naar me toe, met hem samen heb ik op de 

bovenverdieping diverse schoten op onze belagers afgevuurd. Toen we niet 

meer hoorden schieten zijn we gaan kijken en vonden een dode Duitser. 

Daarna ben ik richting Drievliet gegaan, alwaar ik een stel collega’s aantrof 

met Duitse gevangenen. Ze werden meteen afgevoerd door een luitenant 

naar den Haag. Vervolgens gingen we naar Voorburg. Enkele van ons waren 

even later betrokken bij een omsingeling van Dorrepaal, anderen 

controleerde de wegen in park Leeuwenbergh. Terug bij de villa hadden we 

appèl en kregen opdracht voor ons zelf onderdak te zoeken en niet in de 

omgeving van de villa te blijven. De burgers waren geweldig en  stonden 

zelfs hun bed af en sliepen op een kermisbed. Een deel van het 

batterijpersoneel moest de volgende dag  het bruikbare materieel  over 

brengen naar  de 14e batterij en orders opvolgen van de commandant aldaar. 

Op de derde dag kreeg ik met enkele jongens opdracht ons te vervoegen bij 

de Skoda  batterij in Rijswijk. Vreselijk was het om van daaruit Rotterdam 

te zien bombarderen.  Enkele dagen daarna mochten we naar huis. 
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Hierboven en op de vorige pagina: het brandende Rotterdam. Rotterdam zonder 

luchtdoelartillerie. 

 

M.J.A. Spronck  

Schreef op 5 mei 1992 de volgende herinneringen  met foto’s aan de 

Burgemeester en Wethouders van  Gemeente  Leidschendam. 

“Elk jaar komt om deze tijd de herinnering sterk naar boven over de kwade 

dagen die ondergetekende met zijn  mede-militairen  heeft ondergaan, bij de 

verdediging van het vliegveld Ypenburg tegen de Duitse aanval op 10 mei 

1940. Ik was kaarthoek-richter aan het vuurleidingstoestel en zag door mijn  

kijker de bommen loskomen van de aanvallende  Heinkel bommenwerper. 

Het fatale  resultaat van deze eerste aanval; 5 doden en meerdere gewonden. 

Bij de verdere gevechten kwamen nog eens 4 manschappen -onderofficieren 

en 1 officier(reeds gevangen genomen)  om het leven. Ook vielen bij deze 

gevechten weer tien gewonden.  Daarnaast gelieve U aan te treffen een 

aantal foto’s van de 13e batterij Lua.” 

 

 
Karabijnen poetsen achter de villa aan de westvlietweg onder leiding van sergeant H. Leih 

links boven, geheel links met sigaret dpl. W. Bruining(uit Groningen) werd gedood door 

parachutisten. Rechts van Bruining zitten van Soolingen, Timmer, van Lieshout en G.  

Wesche,  geheel rechts  T. Hagen. 
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Onderste rij: 3e van  links v. Soolingen, 4e Oostwaard, 5e. Korp. van Lieshout/ achterste 

rij 1e van l. J. v.d.Horst, gebogen staat  Bruining, daarachter de Haan, 7e van l. Gielen, 

vooraan liggend de gesneuvelde T. Hagen, 

 

P. Vergouwe  

Opgekomen 1938 - 5½ maand en weer in dienst 11 april 1939. Hij vertelt 

dat hij zich die dag nog heel goed kan herinneren. Ik sta op het station in 

Dordrecht op de trein te wachten, achter me staat nog een militair die 

waarschijnlijk de mot in zijn uniform had gehad, want overal zaten gaten in 

zijn tuniek. Ik hoorde hem op sappig Tilburgs vragen: “ Waor gade gij naar 

toe”? Blijkt dat we ons beide moeten melden in Leiden bij een school  de 

Rappenburg, daar was het verzamelen geblazen. 

Het bleek korporaal Jan van Oudheusden te zijn, van de Geneeskundige 

troepen. s’ Avonds werd met gevorderde auto’s naar Voorburg gereden 

(park  Leeuwenbergh). Bij de familie  Pepping werden we ingekwartierd, 

Jan en nog vier jongens. In de garage kregen we 6 strozakken op een  rij. Ik 

op de achterste  en van Oudheusden  naast me. Hadden we hoge nood  dan 

moesten we aanbellen. Het eten werd aangevoerd  vanuit de uitspanning 

Drievliet. Het duurde zeker 3  of 4 weken voordat  een villa Westvliet, 

Westvlietweg 121  was vrijgekomen en daar werd de hele batterij in 

ondergebracht. Al gauw bleek dat dit een onhoudbare toestand was. Achter 

de villa stond een gebouw waarin de garagehouder het niet had kunnen 

bolwerken. De manschappen werden daarin ondergebracht. De staf, het 

administratiebureau, Jan v. Oudheusden en ik bleven in de villa, wij tweeën 
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in een kamer op de eerste verdieping. Er waren enorm veel overplaatsingen 

ieder keer weer andere gezichten. Ik had het geluk chauffeur toegevoegd te 

worden van de commandant. 

Vlak bij de villa zat een groenteboer. Vanuit een beschutte plaats hengelden 

verschillende jongens fruit uit  de opslagplaats. Jan van Oudheusden  was 

ouder dan de meeste manschappen. Had Jan geen ziekenrapport of 

verzorgingswerk dan kon je hem vinden halverwege de Virulylaan bij een 

dierenpension. Altijd zag je hem wandelen met grote honden. Het was een 

rustige vent, geen opschepper en zeuren deed hij nimmer. Voor iemand die 

hem nodig had stond hij altijd klaar. Zaten we op de kamer dan begon hij 

vaak te vertellen over zijn tijd dat hij bij het circus was, alwaar hij 

verantwoordelijk was voor de paardenstal. 

Toen ik na het bombardement in de batterij de doden zag liggen maakte dat 

diepe indruk op mij.  Ik zag er een die zijn been was afgerukt, iemand 

vertelde me dat deze man nog had getracht zijn been naar zich toe te trekken 

alvorens hij stierf. 

De jongste van de batterij was Theo van Hest, toen hij in de Virulylaan liep, 

werd hij door het hoofd geschoten, waarna hij in een sloot viel en verdronk. 

Een van de jongens was op een waterreservoir gekropen, niemand snapte 

waarom, toen de Duitsers hem ontdekte werd hij aangeschoten en viel naar 

beneden. Toen men hem vond was hij dood. De eveneens gestorven soldaat 

Le Roy werd nog binnengebracht in huis nr. 6, Virulylaan, het mocht echter 

niet meer baten. Sommige gewonden zijn naar het Anthonius ziekenhuis aan 

de Heerenstraat  gebracht.  

Het merendeel werd naar  het militair hospitaal gebracht aan de Muzestraat. 

Ik ben nog even bij de Lt. Maduro geweest, alvorens die met enkele mensen 

de Dorrepaal gingen ontzetten. Lang heeft bij mij de gedachte geprevaleerd 

dat Lt. Bieringa was vermoord door de Duitsers. Naar aanleiding van een 

aantekening op een foto blijkt het niet zo te zijn. 

Het monument was het eerste in Nederland voor onze gevallenen en is 

ontworpen en vervaardigd in 1940 door de zuster van Otto Gobius ook een 

van de manschappen van de 13e batterij. 

 

         E. de  Vries 

Van 11 april 1939 af was ik bij de 13e bt. werd vuurleider en was ook hulp 

in de kantine van    de batterij. In de oorlogsnacht was ik in de batterij en 

door de berichten van de radio wist ik dat het mis was en zag de 

werkelijkheid in  toen ik de vliegtuigen in de lucht waarnam. Reeds in 1946 

heb ik voor de Leekstercourant een artikel geschreven over de  

gebeurtenissen bij de 13e batterij Lu..A.… (Elders in dit boek geplaatst).  Bij 

mijn weten is zeker een vliegtuig door onze beschietingen neergestort bij 

een viaduct Den Haag Rotterdam.  Ik beschikte over 5 karabijn patronen.  
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Commandant Bieringa heb ik nog zien rijden in Park Leeuwenbergh.  Ben 

later ingezet ergens bij het Vuc- voetbalstadion.  Heb wel gezien dat enkele 

jongens een gewonde ontzette vlak bij de villa.  Heb ook gezien dat andere 

onderdelen ons kwamen steunen.  Op 25 mei 1940 ben ik naar huis 

gezonden. 

 

 
 

Te Voorburg 1939 de Preter- Bachofner- van Grooningen 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aan de hoogteafstandmeter v.l.n.r. van Soolingen, korp. Gielen en de vuurleider korp. 

P.Helsdingen 
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Zomer 1939; v.l.n.r. achterste rij ; Pronk, Römkes, Bachofner, Gielen, Hahné, Helmer. 

zittend voor Pronk; Oostwaard, geheel rechts Hagen 

                                 

 

 
Soldaat Kuneken in actie. Achter op de foto staat; deze foto is genomen terwijl we aan het 

oefenen zijn met een mitrailleur. Dat valt niet mee want ieder ogenblik moet je dat ding 

weer ergens anders opstellen. En dan maar sjouwen. Ja, we hebben daar wat 

zweetdruppeltjes gelaten. 
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Groep bij een der vuurmonden. Geheel boven Gielen met elleboog op loop, met hand in r. 

zak de Haan, naar rechts onder de loop Hahné, geheel rechts met handen op de rug 

Everaars. 
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Iedereen  kwam koffie halen als “ Ketelbinkie” in de batterij verscheen. Op de foto zijn te 

zien: Kuneken, Vergouwe, Plenter en Helmer 

 

 
 

Volgens verkregen informatie staan op deze foto; Swart, Ruiters, Spronck, Rutgers,Gobius 

en Platje. 
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Een der laatste verlofpassen die werden uitgegeven. Door dit buitengewoon verlof was de 

dpl. soldaat Hahné niet in de batterij op 10 mei, zijn plaats werd ingenomen door soldaat 

Bartels die bij het bombardement sneuvelde. 
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