
Vrijwillige Landstorm 
sergeant Clevis 

sneuvelde mei 1940 

STAND HOUDEN AAN DE MAASLINIE

Met een grote stafkaart op de motorkap kijk ik uit over de Maas bij het 
Noord-Brabantse Katwijk. De meeste kazematten in deze sector van de 

Maaslinie bestaan nog altijd. De grijze blokken aan de buitenkant van de 
dijk zijn als stille getuigen goed zichtbaar. Ze waren dat ook in mei 1940 
voor de Duitse troepen aan de overzijde van de Maas. “Stand houden”, 

luidde de order aan de Nederlandse verdedigers. 
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Een gevoel van medelijden met kapitein (reservist) Van Hoogenhuize bekruipt me. Met zijn onder-
bezette compagnie moest hij 2,5 kilometer linie verdedigen. Tot zijn beschikking stonden slechts een 
klein detachement politietroepen en een verouderd kanon van type ‘8 staal’. Toen het Duitse leger 
op 10 mei 1940 de aanval inzette, deed de compagnie wat van hen werd verwacht: stand houden. 
Daarbij raakten zestien soldaten gewond en sneuvelden dertien militairen, waaronder sergeant 
Pierre Clevis van de Vrijwillige Landstorm. 

De Vrijwillige Landstormkorpsen werden door de Koninklijke Landmacht in 1914 opgericht om 
een grote stroom vrijwilligers een plek te geven in de slagorde. Na de Eerste Wereldoorlog bleven 
zij bestaan. Het waren echt vrijwilligers, want niemand verplichtte het hen om in de landmacht te 
dienen. Bij de mobilisatie van 1939 werden ruim 40.000 leden van de Vrijwillige Landstorm opge-
roepen. In de meidagen van 1940 betaalden ruim 300 mannen deze militaire taken met hun leven. 
Het monument ‘Als het moet’ op de Erebegraafplaats Grebbeberg herdenkt hun offers. Het huidige 
Korps Nationale Reserve zet de tradities van deze vrijwilligerskorpsen voort. 

Maaslinie
De Maaslinie strekte zich uit van de Belgische grens tot aan Nijmegen en bestond uit één enkele lijn 
kazematten die op of naast de dijken waren geplaatst. Er was geen diepte ingebouwd om een moge-
lijke doorbraak door de Duitse troepen op te vangen. Voor de verdediging van deze ruim 110 kilo-
meter lange linie waren negen compagnieën vrijgemaakt. Dit hield in dat elke compagnie een vlak 
van 2.5 tot 6 kilometer moest verdedigen. 

TEKST EN FOTO’S: JAAP BOSMAN

Kazemat 115S kreeg een voltreffer in de meidagen van 1940
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Met slechts 2,5 km stellinglengte had kapitein Van Hoogenhuize een klein voordeel, maar de aanwe-
zigheid van de spoorbrug bij Mook en het daarnaast gelegen pontveer leverde kopzorgen. Beide 
objecten waren essentiële doelen voor het Duitse leger. Door de lengte van de linie waren er slechts 
op enkele plaatsen landmijnen gelegd of zware versperringen aangebracht. In de sector van de derde 
compagnie lagen 15 kazematten. Stekelvarken kazemat 115S lag, buiten de dijk, recht tegenover het 
veer en stond onder commando van sergeant Clevis. 

‘Kom jongens, dan moet het maar gebeuren’
Nadat het Duitse leger om 3:55 uur de grens met Nederland overschreed, werd de compagnie in 
opperste staat van paraatheid gebracht. De Duitse grens lag immers maar enkele kilometers van 
hun stelling verwijderd. Op de vraag of de Maasbrug de lucht in moest besloot sergeant Nefs tele-
fonisch contact op te nemen met zijn compagniecommandant. Korte tijd later keerde hij terug met 
de woorden: ‘Kom jongens, dan moet het maar gebeuren.’ Om 4:25 uur viel de spoorbrug met veel 
explosiegeweld in het water. Hierdoor was het Duitse leger dat kort daarop aan de Maas verscheen 
aangewezen op een oversteek met boten. 

Ondanks Duits mortier- en artillerievuur werden de Duitse aanval keer op keer afgeslagen. Rond 8:00 
uur dreef een rijnaak de rivier af die het zichtveld van de Nederlandse verdedigers ernstig verstoorde. 
Het stuk 8 staal had zo weinig bereik, dat het zelfs een schip dat halverwege de rivier vastliep niet kon 
raken. Rond 11:00 uur werd het bekende 88 mm kanon in stelling gebracht die stuk voor stuk de kaze-
matten onder vuur nam. Pal naast de spoorbrug lag rivierkazemat Zuid. Deze kreeg een voltreffer 
waardoor zes korporaals van de politietroepen sneuvelden.
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Stekelvarken kazemat 115S
Kazemat 115S lag recht tegenover het rivierveer. De veeropgang was ideaal voor een mogelijke brug-
slag door de Duitse genie en daarom wilde de aanvaller deze kazemat uitschakelen. In de kazemat 
bevonden zich sergeant Clevis (commandant) en de soldaten Oerlemans (schutter) en Giesbergen 
(lader). De overige groepsleden bevond zich in geïmproviseerde schuttersgaten rond de kazemat. 
Rond 10:30 uur werd de lichte mitrailleur buiten gevecht gesteld, maar door de schietgaten bleef de 
bemanning vuur uitbrengen met hun karabijnen. 

Rond 11:00 uur trof een granaat van het inmiddels opgestelde 88 mm geschut de kazemat, waarbij 
sergeant Clevis op slag dood was. Hierna verlieten de twee gewonde soldaten de kazemat. Tijdens 
de terugtocht bleef Duits vuur op de kazemat gericht. Niet alleen kreeg de kazemat nog meerdere 
treffers, bij het verlaten van de kazemat werd Oerlemans nog meerdere keren in zijn rechter arm en 
been geraakt. Rond twee uur werden ook de laatste kazematten in deze sectie het zwijgen opgelegd, 
waarna het Duitse leger direct begon met het bouwen van een noodbrug.

Postuum onderscheiden
De kazemat door de Duitsers opgeknapt en diende waarschijnlijk als bewakingspost voor toezicht 
op het pontveer. Door de beperkte middelen bleef het schietgat met daarin de gaten van het 88 mm 
kanon bewaard. Pierre Clevis werd op 14 mei 1940 met militair ceremonieel begraven op de begraaf-
plaats in Katwijk. Op 22 mei 1940 werd hij herbegraven in Broekhuizenvorst. Op deze begraafplaats 
kreeg hij een rustplaats naast soldaat Grad Derks, die op 10 mei was gesneuveld in Grubbenvorst. 
Voor zijn inzet om ‘Stand te houden’ ontving sergeant Clevis postuum het Oorlogsherinneringskruis 
met gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen en het Bronzen Kruis. 

 Meer info: www.standhouden.nl

sergeant ClevisDuitse troepen inspecteren kazemat 115S
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