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15. Krantenknipsels-Meningen- Reünien -Knipsels  
 

 

 

 

Bij het opruimen van archiefstukken kwamen we nog een allerlei bij de 13e 

batterij horende  knipsels - foto's  etc. tegen, die we niet willen laten 

ontbreken in dit boek. 

 

Nieuwsbrief no.1 van 25 juli 1940 

door Pieter ’t Hoen 

 
(Slechts een deel is overgenomen). 

 

Precies, zoals men het verwachten kon, is het geschied. Zonder voorafgaand 

ultimatum, zonder oorlogsverklaring is het Duitse leger ons land 

binnengevallen. In het holst van de nacht stortten de Duitse luchteskaders 

zich op onze vliegvelden en brandden de Duitse tanks en vlammenwerpers 

onze grensversterkingen plat. Een paar uur later rolde de Duitse wals over 

Groningen, Gelderland en Brabant, dood en verderf brengend over de 

vreedzame bevolking die wreed wakker geschud werd uit het argeloze 

neutraliteitsslaapje, waarin het kabinet De Geer haar sinds September1939 

gewiegd en gesust had. 

In deze nacht van de 9e op de 10e mei werd plotseling duidelijk, dat de 

gevoerde neutraliteitspolitiek een ondoelmatig middel was geweest om het 

land buiten de oorlog te houden en het te behoeden voor een Duitse inval. 

Deze politiek was gebaseerd op de illusie, dat het land door voorzichtig 

laveren, door een pijnlijk nauwgezette afzijdigheid en door het vermijden 

van aanstoot, onzijdig zou kunnen blijven. Deze illusie was een ernstige 

miskenning van doel en inzet van de huidige oorlog. 

De strijd gaat in de eerste plaats om de hegemonie in Europa en in een 

verder stadium om de wereldheerschappij. Waarom zou Duitsland, dat naar 

deze wereldheerschappij streeft, ons daarbij buiten het geding laten? Tot een 

dergelijke veronderstelling was te minder reden, omdat ons land en België 

het aangewezen en natuurlijke doormarsgebied zijn voor een Duits leger dat 

om de Maginotlinie heen Frankrijk wilde binnenvallen. Daarom stond het 

bij voorbaat vast, dat Duitsland onze neutraliteit nooit zou eerbiedigen, 

ondanks alle plechtige verzekeringen en heilige beloften, die men in de  

Wilhelmstrasse over deze kwestie placht af te leggen.  

De paniek van 11 November 1939 en de crisis van 14 Januari van dit jaar 

waren reeds een gevolg van het toen te Berlijn bestaande voornemen 

Nederland en België binnen te rukken. Alleen de ongunstige 
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weeromstandigheden hebben ons toen gered. Maar dit was slechts uitstel en 

geen afstel. 

Dat bleek de 10e Mei. De gevolgen van de ongelukkige neutraliteitspolitiek 

kwamen toen aan het licht. Men had opzettelijk nagelaten de noodzakelijke 

coördinatie tussen het Belgische en Nederlandse verdedigingssysteem tot 

stand te brengen, zodat b.v. onze Peeldivisie in de lucht kwam te hangen en 

de Nederlandse troepen die uit Limburg terugweken en achter de Maas op 

Belgisch gebied dekking zochten, op sommige punten door Belgen 

beschoten werden. Tegenover de grondig voorbereide aanval van het Duitse 

leger moest een geïmproviseerde Belgisch- Nederlandse samenwerking 

gesteld worden, waarvan natuurlijk zo goed als niets terechtkwam. De 

Belgisch- Nederlandse coördinatie had op zijn laatst in September 1939 

geregeld moeten worden, maar de dierbare neutraliteitsficties die men in 

Den Haag koesterde, waren hiervoor een onoverkomelijke belemmering. 

 

Samenwerking met onze natuurlijke bondgenoten tegen de Duitse 

bedreiging, namelijk Frankrijk en Engeland, was evenmin gezocht. Men had 

integendeel alles opzettelijk verzuimd, wat een snelle hulpverlening van die 

zijde had kunnen bevorderen, alles omwille van het neutraliteitsmisverstand. 

Toen de nood aan de man kwam, moest de geallieerde hulp dan ook 

geïmproviseerd worden. Was het een wonder dat deze improvisaties faalden 

tegenover de perfecte Duitse legerorganisatie, waarvan men wist dat zij 

sinds 1933 voorbereid was op deze slag?   

Weliswaar verschenen er de 10e mei- op het dringend verzoek om hulp uit 

Den Haag- reeds Franse troepen in Noord Brabant en Zeeuws-Vlaanderen, 

waar nota bene het transport naar Walcheren met een ongelukkige veerpont 

moest geschieden. Dezelfde dag reeds verschenen er ook tientallen Britse 

vliegtuigen boven ons land, maar ook deze hulp- die weliswaar op sommige 

plaatsen zeer effectief is geweest- kon door gebrek aan voorbereiding niet 

de gewenste omvang nemen. De veiligheid des lands was opgeofferd aan de 

illusie der neutraliteit. 

 

In vijf dagen tijd was het pleit beslist, want behalve de bittere gevolgen van 

het gevoerde buitenlandse beleid moesten we onze consequenties van de 

verwaarlozing onzer bewapening ondergaan. Een volk van 8 miljoen zielen 

kan zonder twijfel een leger van 800.000 man op de been brengen. Wij 

hadden slechts 400.000 man. Zware grensforten hadden we in het geheel 

niet. Daarvoor had men het geld nooit beschikbaar willen stellen. Toen prof. 

Goudriaan vijf jaar geleden voorstelde een Maginotlinie langs onze Duitse 

grens te bouwen, lachte men hem uit. De regenten, de bankiers en het 

patriciaat, die hier van ouds de lakens uitdeelden, weigerden de nood-

zakelijke miljoenen voor dit doel uit te trekken. 



 195 

Vliegtuigen waren er evenmin. Naar schatting hadden we ± 400 toestellen,  

maar nauwelijks 15 % hiervan was van voldoende kwaliteit om de strijd 

tegen de Heinkels en Messerschmitts te kunnen aanbinden. De rest bestond 

uit oude houten kisten, die nauwelijks 200 km per uur haalden en de 

dappere kerels die ermee in de lucht gestuurd werden, gingen een zekere 

dood tegemoet. In Fokker en Koolhoven bezaten wij niettemin  twee 

moderne vliegtuigbouwers. Wanneer men hun fabrieken intijds 

samengevoegd en het nodige kapitaal voor massaproductie geïnvesteerd 

had, dan hadden we in mei zeker een 2.000 eerste klas toestellen tegen de 

Duitse invaller in het vuur kunnen brengen. Maar dit alles was verzuimd. De 

schrielheid van onze rijke standen was de oorzaak. 

 

De overige luchtverdediging was even miserabel. Er was een schreeuwend 

tekort aan luchtafweergeschut. Verdienstelijke vaderlanders, die het gevaar 

reeds lang zagen aankomen, hebben indertijd in verschillende plaatsen 

geldinzamelingen gehouden voor de aankoop van luchtafweerbatterijen. 

Maar het geld kwam slechts traag en onvoldoende binnen. De krententellers 

hielden hun toonbanklade dicht en in de hoofdstad des lands b.v., waar 

ongeveer 100 miljonairs  wonen, moest men meer dan een jaar lang bedelen 

om een miljoen bijeen te krijgen; er moest zelfs een reclamebureau aan te 

pas komen om het publiek ertoe te brengen in de zak te tasten en toen er 

uiteindelijk  met ontzaglijk veel moeite 900.000 gulden verzameld was, 

heeft het gemeentebestuur de ontbrekende duizendjes er in Godsnaam zelf 

nog maar bij gelegd. Als ik mij niet vergis, waren de batterijen  er nog niet 

allemaal, toen de eskaders van Hermann Goering boven de stad ronkten. 

 

Tanks hadden we helemaal niet. Men beweerde steeds, dat die in dit land 

met het oog op de bodemgesteldheid niet te gebruiken waren. De Duitse 

inval heeft de onjuistheid van die bewering voldoende aangetoond. Anti-

tankgeschut was er lang niet voldoende. In Limburg b.v. stonden op een 

grensstrook van vier kilometer lengte slechts twee anti-tank kanonnen 

opgesteld. Tegen de Duitse tanktactiek die men toch uit de oorlog met Polen 

had kunnen leren kennen, konden dergelijke formaties slechts de uitwerking 

van een kinderpistooltje hebben. 

 

Het enige, wat we hadden, was onze waterlinie en onze moed. Maar helaas 

was deze waterlinie een strategische stelling uit de tijd van Vauban en 

Coehoorn, waarmee men een paar eeuwen geleden  stand kon houden tegen 

Conde en Turenne, maar die in onze tijd ondeugdelijk moest blijken tegen 

de legers van generaal Keitel. Deze waterlinie was een rattenval, waarin we 

ons zelf opsloten en ons per presenteerblad aanboden aan de Duitse vliegers. 

En onze moed? Ja, die was prachtig. De vliegers, de mariniers, de matrozen 
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en vele troependelen hebben als mannen gevochten. Maar knarsetandend en 

vloekend in machteloze woede moesten zij ervaren, dat zij tegenover de 

Duitse vijand stonden, zoals de Abessiniërs indertijd tegenover de Italianen. 

Door de zuinigheid en het tekort aan Europees inzicht van de ontelbare 

ministeries Colijn en het kabinet De Geer waren hun de wapenen 

onthouden, die nodig waren om de aanrander te kunnen weerstaan. De brave 

dorpspolitici in Den Haag, die niet begrepen wat er in de wereld aan de gang 

was en die niet wilden luisteren naar de dringende adviezen van de 

verantwoordelijke militairen, hielden de hand op de portemonnee; daarom 

moesten we tenslotte na vijf dagen reeds capituleren. 

 

 

 

 

Van de opperwachtmeester L. de Leeuw vonden we een verslag van de 

herdenking op 4mei 1984 over de 13e batterij 1940 in de gemeente 

Leidschendam. 

 

De bijeenkomst was de eerste tezamen met de oud-strijders van de 13e bt 

Lu. A. 1940. Burgemeester en wethouders ontvingen op het raadhuis een 

deputatie van de 25e afdeling Pantserluchtdoelartillerie, waarbij de luitenant 

kolonel Ketelaar de oud strijders van de 13e batterij, de commandant van de 

Korporaal van Oudheusdenkazerne, een afgevaardigde van de V.O.O.A. 

adjudant O.O. F.v.d Knaap en de opperwachtmeester L. de Leeuw. 

 

Om 18.30 werd een herdenkingsdienst gehouden in de Andreaskerk, waarbij 

aanwezig de genoemde genodigden, maar bovendien de schrijver van het 

boek “Strijd om ons luchtruim”, majoor S.H. Hoogterp. 

 

Om 20.00 uur werd de dodenherdenking gehouden  bij het monument in 

Voorburg (een deel van Leidschendam). Heel wat inwoners van park 

Leeuwenbergh en Voorburg waren aanwezig.  

 

Opvallend veel jongeren legden bloemen bij het monument. Het was een 

aangrijpend moment bij het terugblikken naar de dagen 45 jaar terug. 

Na de plechtigheid werden ook de oud-strijders die op eigen gelegenheid 

waren gekomen meegenomen naar het stadhuis, adressen werden uitge-

wisseld en beloofd dat jaarlijks ook zij aanwezig zouden zijn.   

 

Iets wat nergens eerder werd vermeld is dat bij de eerste herdenking in 

1941, korporaal Jan van Oudheusden aanwezig was. 
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Burgemeester W.F. de Vreeze maakte bekend dat de herdenking in alle 

volgende jaren op deze wijze zou worden voortgezet, zolang de langst 

levende van de 13e batterij in leven zou blijven. 

 

Over de dodenherdenking 1985 werd  in de Leidschendammer Courant van 

11 mei een artikel geplaatst. Bij het raadplegen daarvan kwam ik een 

verrassende passage tegen. 

 

"De heer P. Vergouwe, oud commandant van de 13e batterij Lu.A.*, zei dat 

hij de plaatsen waar alles had plaats gevonden had opgezocht, waar hij en 

zijn mannen de eerste dagen van de oorlog tegen een overmacht van Stuka's 

en ander oorlogstuig hadden gestreden. 

Tien jongens waaronder de luitenant Maduro vielen op het slagveld rond de 

Westvlietweg. Voor hen maakte de kunstenares Mevrouw Gotlieb in 

opdracht van de heer en mevrouw Maduro al in augustus 1940 een 

monument dat nu in park Leeuwenberg staat. Het eerste monument in 

Nederland volgens de oud commandant".    
 

Jammer genoeg duurde het gevecht in de batterij maar kort. Vele 

manschappen hebben de strijd in en om de Westvlietweg voortgezet, 

waarbij ook het heroveren van  huize Dorrepaal tezamen en onder leiding 

van de 2e luitenant G.J.L. Maduro plaats vond. 

 

Het monument is betaald door een groep oud-strijders van de 13e batterij 

Lu.A. Het werd ontworpen en vervaardigd door de kunstenares  Mevrouw  

M. Gobius, wiens broer ook deel uitmaakte van de 13e batterij. 

 

Reserve 2e luitenant G.J.L. Maduro, een zeer moedig onverschrokken 

officier, is overleden op 9 februari 1945 in het concentratiekamp Dachau. 

De heer Vergouwe heeft vele jaren bij herdenkingen en onthullingen 

namens de oud-strijders  toelichting op de gebeurtenissen in Voorburg 

gegeven. Hij deelde de kamer met de ziekenverpleger Jan van Oudheusden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Voor de goede orde willen we dit bericht rectificeren. 

De heer Vergouwe was chauffeur van de commandant van de 13e batterij. 
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Links op de onderste trede, Hr. Bink, een trede hoger Hr Vergouwe tussen de vrouwen. 

Daarachter Hr. Oostwaard, Hr Hahné, daarboven v.r.n.l. Hr Ketelaar, Hr, Dresens, Hr 

Knol, Hr Vink, Hr. Bachofner, Hr. Vink en Hr. Chileen. In het midden in gele jas Mevr. 

Verslaan (de moeder van de  batterij,  in de oorlogsdagen stond altijd de deur open voor 

alle jongens van de 13e.). 

 

 

De luchtdoelartillerie heeft op I mei 1978 in de legerplaats Oirschot (Noord- 

Brabant), de naamgeving van een op te richten brigade vernoemd naar de 

13e batterij Lu.A. 1940. Dat werd de 13 Brigade Pantserluchtdoelartillerie-

batterij. Later is  deze batterij in Ede geplaatst. De commandanten die de 

contacten met de oud-strijders verzorgden waren kap Springer, daarna 

majoor Klaassen, tot voor kort  majoor Hein en nu majoor van Breda. Als 

afgevaardigde van de oud-strijders had Uw schrijver de eer aan een groep 

van deze batterij medailles uit te reiken en een gebouw te openen in Cyprus. 

Een hele eer was het voor mij dat ook op 13 januari 2000 te mogen herhalen 

in Arnhem. 

 

De laatste verlofpas die werd afgegeven bij de 13e batterij Lu.A. had een 

zeer bijzondere afloop. De vader van soldaat B.W. Hahné was ernstig ziek. 

Hij had gevraagd zijn zoon te mogen spreken toen hij zwaar ziek in het 

hospitaal te Utrecht lag. Hahné’s vuurmondcommandant had aan een 

collega gevraagd voor hem waar te nemen, dan zou hij die dagen later voor 

hem invallen. Soldaat Bartels die hem waarnam was aanwezig bij het 3e stuk 
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en sneuvelde bij het bombardement. Soldaat Hahné die in de middag van de 

9e mei zich weer meldde en op 10 mei zou overnemen, heeft lange tijd nare 

gevoelens overgehouden.  Het lot trof hem dus in gunstige zin. Deze 

verlofpas werd getekend door commandant 1e luitenant J.A. Du Mee die op 

verschillende naoorlogse bijeenkomsten aanwezig is.   

 

 

 
 

 
Op deze foto  kapitein Springer, onder de oud-strijders ook de Hr. Veldhuizen, Vergouwe, 

Gielen, v.d. Horst, Gobius, en Apots. 
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Kolonel  van Randwijk spreekt de oud-strijders toe bij de eerste reünie 1984 te Ede. 

 

Een gedachtegang 

Bij het lezen van  verslagen van de oorlogsdagen kun je het neerschieten en 

beschadigen van de aanvallende toestellen  door de luchtdoelartillerie 

mogelijk zien als een van de oorzaken die Hitler door het tekort aan 

vliegtuigen de aanval op Engeland heeft doen uitstellen. Dat hij wel plannen 

had bewezen alle omgebouwde Rijnaken die in de wateren rond Rotterdam 

gereed lagen. 

 

De majoor Tom van Breda heeft aan de Minister van Binnenlandse Zaken 

namens de oud-strijders een brief geschreven over de onbegrijpelijke 

plannen park Leeuwenberg in te lijven bij den Haag. 

Op 2 augustus 2000 nam de Haagse Courant met mij contact op omdat zij 

vernomen hadden dat ook ik namens de oud-strijders aan de beoordelings 

commissie een protestbrief had ingediend. Het interview daarover is 

hieronder afgedrukt. 

 

Aan de gemeente Leidschendam zond ik een fax daags voor een van de 

zittingsdagen hierover. De tekst luidde: De oud-strijders van Leidschendam 

die op 10 Mei  hebben voorkomen dat de Duitsers Den Haag konden 

innemen, strijden nu om te voorkomen dat Den Haag Leidschendam  

opslokt.   

 

Een copie van het krantenartikel vindt u op de volgende bladzijde. 
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