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Foto: Duitse troepen tijdens aanval op grebbenlinie 10 mei 1940 

Het nieuwe blad is weer klaar om  door jullie bekeken te worden. 

Op pagina 1 zien jullie een foto van de Duitse aanval op de Grebbenlinie , deze  aanval begon op 

10 mei 1940, een misschien voor jullie onbekende anekdote: 3 weken voor de aanval is er een 

Duitse generaal in burgerkledij naar het Ouwehands dierentuin gekomen en is daar  na de 

brandtoren gegaan, deze stond in de dierentuin en hij is daarin geklommen.. Vanuit deze brand-

toren kon hij de gemobiliseerde Nederlandse militairen bezig zien met het graven van loopgra-

ven, het bouwen van mitrailleursnesten en geschutsopstellingen. Hij maakte daarvan notities en 

vervolgens ging hij weer terug naar Duitsland. Doordat hij deze notities gemaakt had wisten de 

Duitse bevelshebbers precies waar ze  veel tegenstand konden verwachten, om kort te zijn wis-

ten ze  waar de Nederlandse stukken veldgeschut en de mitrailleursnesten bevonden. De afloop 

kent iedereen na dagenlang zware gevechten met de Duitse troepen moesten de Nederlandse 

soldaten de strijd opgeven. Op 14 mei 1940 moest Nederland capituleren na het bombardement 

op Rotterdam 
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De eerste oorlogservaring 

Het is Donderdag 9 Mei 1940,omstreeks 23.00uur wanneer in de openbare school te Elst de telefoon gaat. De compagniescom-

mandant, LT Bonnema meemt de telefoon op: ‘4MC luitenant Bonnema’ aan de anderekant van de lijn ‘Met luitenant Heemstra, ik 

moet u namens de commandant  4e Divisie mededelen dat 4MC, om 05.00 uur graad 3 moet hebben, Bonnema antwoord ‘goed ik 

begrijp het’. 

Bonnema schrikt. Hij weet wat graad 3 betekend, het gaat beginnen. Daar waar ze zo lang voor gewerkt hadden om alles in gereed-

heid te maken, maar nooit gehoopt hadden ervan gebruikt te moeten maken werdt nu werkelijkheid. Bonnema riep vervolgens zijn 

sectiecommandanten bij zich. 

Bonnema: “Visser”.u dient uiterlijk om 03.00 uur met uw sectie gevechtsklaar af te macheren naar de Hoofd weerstandslijn en u 

dient zich daar te melden bij de kapitein de Vries. ( dit is de 2e sectie van Piet en Gerrit ). De rest van de compagnie moet om 

05.00 uur klaar staan voor afmars onder mijn commando. 

Dan stelt luitenant Visser zijn onderofficieren in kennis, die op hun beurt de soldaten in kennis stellen. Het worden onrustige uren 

en van slapen komt niet veel meer. Iedereen vraagt zich af wat gaat er gebeuren is het weer een oefening of is het werkelijkheid? 

Tegen 02.30 uur gaat het licht aan op de zolder van de school. De soldaten 

en onderofficieren van de 2e sectie ( Piet en Gerrit ) pakken hun oorlogsuit-

rusting bij elkaar. De privéspullen blijven achter. Volgens luitenant Visser 

kunnen ze die later weer ophalen, wanneer alles achter de rug is. Ook Gerrit 

die behalve een goed voetballer en een enthosiast fotograaf is moet zijn 

toestel en vele foto’s achter laten. ( Gerrit is mede verandwoordelijk voor de 

vele foto’s die in deze periode gemaakt zijn ). 

Buiten is het nog donker wanneer de luitenant zijn bevelen geeft. “Geeft 

acht!!” Naar rechts om! Voorwaarts Mars! De soldaten verdwijnen in de 

duisternis in de richting van Rhenen, op weg naar een onzekere toekomst. 

Piet slaapt in zijn bed op de zolder van de school 

Het is omstreeks 04.00 uur wanneer de sectie door het plaatsje Achterberg, even ten Noorden vande Grebbenberg marcheert. 

De Grebbenberg. Rechtsvan hen uitgegroeid tot een enorm verdedigingsbolwerk en schuin linksvoor hen een enorm gebied dat 

onder water is gezet om de vijand tegen te houden. De mannen kennen dit gebied. Hier hebben ze loopgraven moeten leggen en 

zijn de gietijzeren mitrailleurskoepel gemaakt voor de zware mitrailleurs en ze hebben hier de prikkeldraad versperringen aange-

legd. Aangekomen bij de commandopost van de compagniecommandant, kapitein Wiersinga, doet luitenant Visser de sectie halt 

houden en gaat naar binnen. De sectie zal vanaf nu staan onder het bevel van de kapitein. Even later komt luitenant Visser naar 

buiten met een bedrukt gezicht, dan richt hij het woord tot de soldaten, “ Mannen luister “. Het is nu geen grap meer, Nederland is 

in oorlog met Duitsland en ze zijn de grens al over, ze proberen bij Westervoort door te stoten !” 

Piet laat zijn gedachten gaan. Hij heeft daar bij de brug een aantal dagen 

de bewaking gedaan en is het daar nu oorlog? 

De sectie van Piet en Gerrit betrekken de drie, voor hun bestemde mitrail-

leurskoepels, te weten nummers 29, 30 en 31. 

Gerrit en Piet zitten bij koepel nummer 31. daar aangekomen wordt de 

zware watergekoelde mitrailleur snel in stelling gebracht. 

De munitie wordt zo neer gezet dat goede bevoorrading van de mitrailleur 

snel kan plaats vinden als dit nodig  mocht zijn. 

De mitrailleur staat zo op gesteld om in de richting van de 

weg ,Wageningen-Grebbenberg te schieten. 

Afwachtend van wat er te gebeuren staat turen Piet en Gerrit de weg rich-

ting  Wageningen af om te ontdekken of er al vijand kan worden waarge-

nomen. Het wordt een lange dag van afwachten. 
 Plaats waar Piet en Gerrit  zaten bij koepel 31 
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In de middag horen Piet en Gerrit  gedreun en doffe knallen komen uit oostelijke richting, het lijkt op onweer maar Piet en Gerrit we-

ten wel beter, De vijand is in aantocht!!. 

Juist wanneer ze in het begin van de avond denken dat het rustiger wordt, begint de ellende pas echt. De gehele nacht fluiten de 

granaten en slaan in op de Grebbenbergstellingen, soms ver weg en soms ook heel dichtbij. Ook vanuit Rhenen wordt er met artilerie 

geschoten in de richting van Renkum, waar de vijand kennelijk al aanwezig is. Van slapen komt nu echt niets meer,zich afvragend “is 

de vijand nog ver weg of zijn ze al dichtbij? “niemand weet het het wordt een zenuwslopende nacht. 

Het is Zaterdag ochtend 11 Mei 1940,tegen 08.00 uur wanneer de soldaten bij koepel 31 opgeschrikt worden door heel hevig artille-

rievuur. De gehele nacht ging het al te keer maar dat was niets vergleken bij wat ze nu meemaakten.De verdedigingslinies langs het 

riviertje  De Grift,op ongeveer 800 meter voor de linies van Piet en Gerrit, worden door de vijandelijke artillerie zwaar onder vuur 

genomen. De granaten vallen soms heel dicht bij de mitrailleurskoepel van Piet en Gerrit. 

Dan komt er beweging in het voorterrein, veel ontredderde en vluch-

tende soldaten trekken massaal langs de stelling van Gerrit en 

Piet.”wat gebeurt er? “ moeten wij nu ook niet weg? Wat is er aan de 

hand? Kan er nu zo een Duitser voor ons opduiken? Piet en Gerrit 

en andere soldaten blijven in hun stellingen……Dan horen ze dat de 

Duitsers een aanval doen en dat ze proberen het riviertje over te 

steken. Ze komen dus recht op Piet en Gerrit af. 

Hevis mitrailleurvuur begint van alle mitrailleurs in de linie, ook koe-

pel 31 met de zware watergekoelde mitrailleur van de sectie van 

Gerrit en Piet neemt zijn sector onder vuur op alles wat maar be-

weegt in het voor terrein dat mogelijk de vijand kan zijn.De vijand is 

op een afstand van ongeveer 1 kilometer moeilijk herkenbaar van-

wege de vele boomgaarden. 

Het is tegen 17.00 uur  wanneer Piet tegen Gerrit roept: “ Gerrit ! Beschieten 

ze nu ons? ” hij heeft het nog niet uitgesproken of een enorme knal wordt 

gehoord. Rondvliegend betonpuin en zand alsmede rook maken de oriëntatie 

onmogelijk.Wat is er gebeurt? Wanneer de rook is opgetrokken werd gecon-

stateerd dat er geen gewonden en doden te betreuren waren. Bij nadere be-

studering waar de granaat was ingeslagen, bleek dat de koepel was getroffen 

en de mitrailleur onbruikbaar was geworden. Ommiddelijk werden de soldaten 

met hun geweren in stelling gebracht om zoveel mogelijk vuurkracht uit te 

kunnen brengen. 

Tevens werden nieuwe lichte mitrailleurs gevraagd ter vervanging van de zwa-

re mitrailleur.Voor de komende nacht, dus van Zaterdag 11 Mei op Zondag 12 

Mei om 03.30 uur krijgt onder andere luitenant Visser de opdracht het  voorter-

rein van Kruiponder van vijand te zuiveren.Gerrit gaat mee. Piet is niet zeker maar eenmaal vertelde hij  wel ongeveer het zelfde als 

Gerrit, al was dit maar in een paar woorden. Hij kreeg tranen in zijn ogen en stopte met vertellen hierover.Gerrit van Heek deelde  

later mij in een gesprek mede, op een gegeven ogenblik vroeg de luitenant Visser vrijwilligers om mee te gaan naar het voorterrein.Ik 

ben toen ook meegegaan. We zagen toen veel gesneuvelde soldaten. Dit was een verschrikkelijke aanblik voor mij.In de ochtend 

zien Piet en Gerrit nu Duitse vliegtuigen boven hen vliegen. Nadat de vliegtuigen zijn vertrokken is het eventjes rustig. 

Dan beginnen de artillerie beschietingen weer in volle kracht op de Grebbenberg, als ook in de omgeving van Kruiponder, daar waar 

Piet en Gerrit aanwezig zijn. Steeds mee soldaten trekken zich terug uit het voorterrein en komen langs de stellingen waar Gerrit en 

Piet zich bevinden. Wat is er aan de hand vragen Piet en Gerrit aan de voorbij komende soldaten, “ De vijand komt er aan!! ” was hun 

antwoord. Natuurlijk werden de soldaten van de mitrailleursectie daardoor nog nerveuzer. Wat gebeurt er om hen heen? De zaak is 

nu nog onoverzichtelijker geworden dan dat het al was. Het vijandelijke artillerievuur komt steeds dichter bij de stellingen van Piet en 

Gerrit te liggen dan verlaten ook de laatste secties die aan het riviertje De Grift hebben gelegen hun stellingen en nemen plaats in de 

aangelegde loopgraven van de 4eMC waartoe ook Gerrit en Piet behoren.  

Dit is nu de hoofdfrontlijn geworden. 

        Boerderij Kruiponder bij het riviertje De Grift 

       Gevechten op Grebbenberg 1940 
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Voor Piet en Gerrit valt er weinig te bepraten met deze soldaten. Er zijn gewonden bij en een enkeling roept “ We moeten maken dat 

we weg komen!  Als ze je te pakken krijgen schieten ze je kapot! “ Deze mannen kwamen uit  de voorste frontlijn en hadden de gru-

welen van de oorlog van heel dicht bij meegemaakt en waren op dat moment de algehele coördinatie kwijt. 

Gerrit en Piet  dachten, Waar zijn de Duitsers nu? Komen ze nu van achteren?, Zijn we nu omsingeld? Als ze ons pakken, worden we 

dan krijgsgevangenen of worden we misschien wel doodgeschoten?. 

Tegen de avond zien Piet en Gerrit  kleine Duitse afdelingen naderen. De soldaten worden in de loopgraven met hun wapens zo goed 

mogelijk opgesteld om zicht te verdedigen en er wordt een plan gemaakt om in de avond wanneer het donker is een tegenaanval in 

te zetten. 

Weer vliegen er verkenningsvliegtuigen over en kort daarna werden de stellingen van onder andere Gerrit en Piet met artillerie be-

stookt. Tegen de avond kwam er ook nog een grote groep manschappen van de huzaren, die ondersteuning wilde verlenen en mee 

wilden doen aan de geplande tegenaanval. 

Tegen 22.00uur is iedereen klaar om deel te nemen  aan de tegenaanval, maar dan krijgen de Huzaren de opdracht zich terug te 

trekken. “ En wij dan vrragen Piet en Gerrit? “  Ze krijgen niets te horen. Uiteindelijk, tegen 23.00 uur krijgen ook zij de opdracht om 

zich voorzichtig terug te trekken op Berg en Dal, nabij de jeugdherberg. De hele 2e sectie van 4MC kon niet gelijk worden gewaar-

schuwd omdat de sectie te ver uit elkaar lagen. Koepel 30 was nog intact en leverde nog verbitterde vuurgevechten met de opruk-

kende Duitse eenheden en dreigt omsingeld te worden. Dan verdwijnd ook de coördinatie bij Gerrit en Piet. In de grote stroom van 

terugtrekkende soldaten, verliezen ze het contact met hun groep. Ze raken achterop. Via de Achterberg lopen ze richting Rhenen. 

Gesprek met Gerrit: in de nacht , welke dag het was weet ik niet 

meer. Ik dacht dat wij er al 4 dagen geweest waren, maar dit kan ook 

minder geweest zijn  kregen wij de opdracht ons terug te trekken 

naar Elst ( Utr ). In ons voorveld was het inmiddels een slachtpartij 

geworden onder de tirailleurs  ( geweerschutters ). Daar zijn toen veel 

doden gevallen. 

Piet en Gerrit overnachten in een boomgaard ten noorden van Rhe-

nen. In de ochtend trekken ze verder in de richting  Elst ( Utr ). 

Gerrit over Piet: ….Piet had geen moeite met schieten. Door de bom-

bardementen waren overal gewonde varkens die gillend rondliepen. 

En overal zag je ook gewonde vogels. Piet schoot ze één voor één af. 

Ik kon dat niet zo. Ik had daar moeite mee. Ook schoot Piet met zijn geweer op Duitse vliegtuigen, die soms laag overscheerden. Hij 

deed dat door op zijn rug te gaan liggen. Dit had natuurlijk geen uitwerking maar toch, hij deed het. Dan komen Gerrit en Piet bij de 

school aan in Elst ( Utr ).  

Gerrit: toen we bij de school aankwamen was daar niemand meer aanwezig. Ook de keuken was buiten bedrijf. Wij konden niemand 

van onze eigen groep vinden, en daarom zijn we met een grote stroom soldaten in de richting van Zeist gelopen. Ik snap nog steeds 

niet waarom de Duitse vliegtuigen  niet op ons hebben geschoten. Ik vond dat eigenlijk wel heel netjes van de Duitsers. Als  ze gewilt 

hadden, dan hadden ze er heel wat van ons kunnen doden.  

Maar ze deden niets anders dan rondcirkelen. Toen wij aan het front lagen 

dacht iedereen dat onze Koningin wel hulp zou krijgen van de Engelsen en 

dat de Engelsen tijdens onze verdediging op de Grebbenberg ons wel zou-

den steunen. Omdat het echter anders liep besloten Piet en ik om naar 

Engeland te vluchten en van daar uit de strijd tegen de Duitsers te hervat-

ten. In twee dagen liepen Piet en ik naar fort” Blauw Kapel “ in Utrecht. 

Tijdens hun terugtrekking zijn Gerrit en Piet waarschijnlijk via de Koerheuvel 

naar Elst gelopen en zagen niet de vernielingen die de oorlog had aange-

richt in Rhenen, gelegen vlak achter de Grebbenberg. ( vanuit het oosten 

gezien ) 

Tijdens de wandeltocht van Piet en Gerrit marcheerden de Duitsers reeds 

het zwaar gehavende Rhenen binnen. 

           Een vernielde boerderij in Achterberg 

Totaal met artillerie platgegooid Rhenen met bin-

nentrekkende Duitsers 
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Gerrit van Heek: 

Toen wij eindelijk, dinsdag de 14e Mei 1940, laat in de avond in fort “Blauw Kapel”  

aan kwamen, doodvermoeid en hongerig, deden wij ons voorstel om naar Engeland 

te gaan aan de hoge Nederlandse officier. Hij deelde ons mede dat wij dan naar 

Maarsen moesten gaan en dat wij van daaruit een kans maakte om naar Engeland  

te komen. Die nacht brachten wij in dit fort door. 

Of de officier Piet en Gerrit serieus heeft genomen is niet duidelijk, normaal gespro-

ken vraagt een officier direct: Bij wel onderdeel behoren jullie, wie heeft jullie de 

opdracht gegeven om hier na toe te komen? enz.  Algehele verwardheid en ongeco-

ördineerdheid maken deze vragen op dat ogenblik overbodig. Gerrit en Piet nemen 

het antwoord in ieders geval serieus en gaan slapen met de gedachten dat zij mor-

gen al op weg  zijn naar Engeland……. 

Gerrit van Heek vervolgt zijn verhaal: “de volgende morgen, dus Woens-

dag 15 Mei 1940 zijn wij in de richting van Maarsen gelopen. Toen we 

daar naar toe onderweg waren, werden wij eigenlijk door onze eigen 

schuld krijgsgevangen genomen. 

Waarom we het deden weet ik niet meer maar op een gegeven ogenblik 

liepen we met onze handen omhoog midden op de straat. Het duurde 

maar kort, toen wij op gepakt werden. Een Duitse officier zei dat wij en 

nog een dertigtal krijgsgevangen soldaten van andere legeronderdelen 

af moesten marcheren naar Zeist. Onderweg werden geslagen met ge-

weerkolven. Vanaf Zeist zouden wij per trein naar Duitsland getranspor-

teerd worden. Ik zei tegen Piet,” Kosten wat het kost, maar ik ga niet 

naar Duitsland!! ”. “Piet antwoordde:  “ En ik ook niet! “. 

Toen wij bij het burgemeesterhuis in Zeist aangekomen waren zagen Piet en ik kans, zonder dat de Duitsers het in de gaten kregen, 

de straat over te steken. Direct waren er bewoners van de aldaar staande huizen, die zich over ons ontfermde.We sprongen via de 

tuinen van het ene huis naar het andere tot dat wij ons veilig voelden. Daar bleven wij  ongeveer anderhalve dag,  tot dat wij het 

gevoel kregen dat de kust veiliger begon te worden.Op Vrijdag 17 Mei 1940 deden we  de eerste poging om weg te komen. In die 

tijd gingen veel ouders op zoek naar hun zonen, die in dienst zaten.  

Zo kwamen wij in contact met een familie uit Enschede, die ook naar hun zoon op zoek was.Helaas tevergeefs. We konden tot 

Haaksbergen of daar in de omgeving, in hun auto meerijden. Helemaal tot in Haaksbergen vonden ze te gevaarlijk. Te voet zijn we 

toen naar de ouders van Piet gegaan. Daar aangekomen kreeg ik burgerkleding van Piet. Hierna ben ik te voet richting mijn ouderlijk 

huis in Hengelo gegaan.Piet vroeg mij ook om bij zijn verloofde aan de Kottendijk langs te gaan, om haar te vertellen dat alles goed 

was. Dat heb ik dan ook gedaan. De vreugde van onze thuiskomst duurde niet lang. Enige dagen na onze aankomst werden Piet en 

ik alweer van huis gehaald, omdat wij krijgsgevangenen waren. We werden naar Amerongen gebracht en sliepen boven een tabaks-

schuur. 

We bleven daar 4 tot 6 weken, dat weet ik niet precies meer. We werden in ie-

ders geval niet naar Duitsland  getranporteerd, zoals later bleekde rest van de 

compagnie wel is overkomen. De tabaksschuur stond vol met materialen zoals 

vele militaire fietsen.Piet en ik hebben er voor gezorgd dat veel mensen onder-

meer afkomstig uit Elst ( Utr ) weer een fiets kregen. Ze hoefde alleen maar te 

zeggen dat ze hun fiets hadden zien staan, ze moesten dan de fiets aanwijzen en 

dan kregen ze de fiets meestal mee van de Duitsers. Verder werden Piet en ik in 

die periode ook vaak naar kasteel Broekhuizen gebracht, waar de Duitsers alle 

militaire spullen hadden verzameld, van geweren tot dekens. Wij moesten de 

dekens opvouwen, bajonetten van de geweren afhalen en nog veel meer van dat 

soort dingen.  

De Duitsers hebben in die periode ons altijd netjes behandeld.                                                           Einde deel 2 

             Fort: Blauw Kapel 

Ned:erlandse krijgsgevangenen ondervraagt door Duitse 

troepen 

            Kasteel Broekhuizen 
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Veteranen bijeenkomst 

Op Zaterdag middag  

18-10--2014 

Tijd: 13.00 / 16.00 uur 

In De Hooge Bongert 3 

te Zevenaar 

             Nieuwtjes…..Nieuwtjes…..Nieuwtjes…..Nieuwtjes…..Nieuwtjes 

                        Kijk een nieuw bestuurslid 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

                                   Marco  kerdijk  

                      Bestuurslid sinds 08-10-2014         

Zaterdag krijgen wij 

  Bezoek van het VI 
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Het einde van dit nummer is weer in zicht. Ik hoop dat 

jullie er weer van genoten hebben, ik heb mijn best 

weer gedaan. 

Het komende nummer gaat  natuurlijk verder met blon-

de Piet en voor de rest ….. dat zien jullie dan wel weer. 

De foto hiernaast  geeft de tijd van het jaar weer. 

Nat maar toch mooi 

 

                                                                                                                             

Ik ga jullie groeten .                                                     Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We werken nog steeds hard aan de weg 

 

 

                                   nawoord                  

     Paul Meekhof     E-mail:  

     P.unifil@hotmail.com 

     P.meekhof1@upcmail.nl 

Vind u het afstruinen van al die kledingwinkels ook niet zo fijn,   

voor de juiste mode moet u hier zijn  

 

Service en klantvriendelijkheid staan bij ons in een hoog vaandel . 

Speciaal voor de Veteranen en partners hebben wij op vertoon van de 

Veteranenpas een mooie korting van 10% op al uw aankopen. 

U bent van harte welkom bij . 

Thiele Mode : Griethsestraat 5 te Zevenaar 

                    


