
Wouter Keijman 

 
 

Wouter Keijman, zoon van Manus Keijman en Maria de Bijl, werd geboren op 23 februari 

1916 te Rhenen. Soldaat van de 3e compagnie 3e bataljon van het 26e regiment infanteristen 

Gesneuveld 10 mei 1940 in kazemat G 162 even ten zuiden van Broekhuizen, op 11 mei op 

kerkhof te Broekhuizen begraven en enige tijd later herbegraven in familiegraf op kerkhof te 

Rhenen. 

Wouter loste met twee dienstkameraden Antoon Brands uit 

Rotterdam en Arnold Willems uit Overloon de wacht af in 

kazemat G162 te Broekhuizen. In de vroege ochtend kwam 

pastoor van Doorn nog een praatje maken en hij werd 

gewaarschuwd dat de hel los zou barsten. Toen klonk een roep  

“Ze zijn er!”. Van achter brouwerij de Vriendenkring op de 

Arcense oever renden de Duitsers naar de maasoever. De 

mitrailleur van kazemat G 162 begon te ratelen. Vooralsnog haalde 

geen enkele Duitse rubberboot de Broekhuizense oever. De 

Duitsers raakten ingeschoten. Wat Wouter en zijn kameraden niet 

wisten was dat vanuit Lottum geen weerstand werd geboden. Zo 

kon het gebeuren dat de Duitsers plotseling achter kazemat G 162 

waren…… heeft de bemanning zich niet over willen geven? Of 

zijn ze koelbloedig neergeschoten? We weten het niet…… Dood 

in elkaars armen zijn ze gevonden. De loop van de mitrailleur was door oververhitting 

opengebarsten. In de laatste trommel zaten nog maar drie patronen.  

 

Monument: De plaat, die in mei 1978 in de muur van het kerkhof is ingemetseld, is 

waarschijnlijk de originele deur die destijds de kazemat afsloot. Op de deur staan de namen 

van de drie gesneuvelde militairen 10 mei 1940.  Antoon Brands – Wouter Keijman en 

Arnold Willems. 

 

Op donderdag 22 mei 2014 is Wouter Keijman met militaire eer herbegraven op Ereveld de 

Grebbeberg te Rhenen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

              

 

                       Monument De Kazematdeur aan kerkhof                        

 muur te Broekhuizen 

Kazemat G 162 te Broekhuizen 

 



Herbegrafenis Wout Keijman op Ereveld de Grebbeberg te Rhenen. 

 

Wout Keijman sneuvelde 10 mei 1940  in 

een kazemat bij de slag om Broekhuizen. 

Hij werd begraven in familiegraf te Rhenen. 

Op 5 mei 2014 werden de stoffelijke resten 

opgegraven en het graf geruimd. Op 

donderdag 22 mei 2014 werd Wout 

Keijman onder grote belangstelling met 

militaire eer herbegraven op Ereveld de 

Grebbeberg te Rhenen. Het was een heel 

indrukwekkende gebeurtenis. Zoals de 

aalmoezenier het zo mooi verwoorde. Hij 

heeft zijn leven voor onze vrijheid gegeven 

en vindt nu de eeuwige rust op deze plek. 

Naast de nabestaanden en  genodigden was wethouder Paul Driessen van de gemeente Horst 

aan de Maas, Hans Steenmetz van de Oorlogsgravenstichting Noord-Limburg en enkele 

kennissen van de nabestaanden uit Broekhuizenvorst aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    22 mei 2014 Ereveld Grebbeberg  ( St.HKBB Jeu Derikx) 


