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Dagboekje. Zie ook: Dagboek van kapitein J.A. de Bruine - De Slag om de Grebbe-
berg en Betuwestelling in mei 1940 Verklaring van dienstplichtig wachtmeester D. 
de Ridder - De Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling in mei 1940 Verklaring 
van wachtmeester G.J. Knoll - De Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling in mei 
1940  

Arie werkte toendertijd bij de firma Bührmann en daar ontmoette hij zijn vrouw   

Riet de Munter.  

https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=dagboek-van-kapitein-j-a-de-bruine
https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=dagboek-van-kapitein-j-a-de-bruine
https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=verklaring-van-dienstplichtig-wachtmeester-d-de-ridder
https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=verklaring-van-dienstplichtig-wachtmeester-d-de-ridder
https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=verklaring-van-wachtmeester-g-j-knoll
https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=verklaring-van-wachtmeester-g-j-knoll
https://www.grebbeberg.nl/index.php?page=verklaring-van-wachtmeester-g-j-knoll
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  Dagboekje van Arie van der Wiel (1915 – 2013),  

    dienstplichtig militair tijdens de Tweede Wereldoorlog,  

           10 mei – 14 mei 1940. 

10 mei te ± een uur de stelling betrokken. Gehele dag gewerkt aan art. 

(=artillerie) schootsveld. 

11 mei te ± 2 uur stelling verlaten en over de schipbrug Tiel getrokken 

naar Maurik daar ´s-nachts vertrokken. 

± 12u 10 in de nacht horen we vanuit de vriendenkring het trompet 

signaal “alarm”. Even daarna komt Dirk mij waarschuwen om rustig 

aan te gaan kleden en na ± een uur de menschen van mijn alarmroute 

te alarmeren. Inmiddels worden diverse lui wakker en komen er uit. 

Plots daarop eenige sterren (meerderen) de gehele vriendenkring 

wakker en onmiddellijk omhangen. (Soldatentaal, 1914, het 

tuig omhangen: de wapenen en het ledergoed aandoen). Wij van de 

alarmploeg gaan aan ons werk doch er blijkt nu dat de gehele Btij. 

(Batterij) reeds door de officieren gewaarschuwd is. `s-Middags de 

Grebbeberg opgetrokken en in stelling genomen. ± 4 uur begonnen 

met het afgeven van artillerievuur van onze Btij. ± 9 uur onze Btij. 

heeft zwaar te lijden van vijandelijk art. (artillerie) vuur. 2 vuurmon-

den buiten gevecht met de overige in stelling als pantserafweer. `s-

Middags bevel terugtr. (terugtrekken) op Elst. Geheele nacht terug. 

Tegen 12.30 aankomst in Vreeswijk. `s-Avonds naar 

IJsselsteijn. Te zes uur order van Cmdt. (Commandant) 

patronen inleveren. Wasschen en scheren. Onze ge-

sneuvelde en gewonde kameraden herdacht. Bij 

“vroegere alarmoefeningen” moest alles snel en haas-

tig  gaan. Nu wordt vooral rustig werken gecomman-

deerd.   
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De wachtcommandant van Wamel 

weet te zeggen: (onleesbaar) weer een 

oefening. Morgen gaan we er weer uit. 

De Verb. Afd. (verbindingsafdeling) 

gaat per fiets vooruit en brengen de 

tfn.  (telefoons) reeds in orde. Na enige 

tijd komt de Btij. aan en in stelling. Ik 

ben telefonist in de commandopost. 

Alles wordt rustig in orde gebracht. De 

Fourier komt binnen en vertelt dat er 

vliegtuigen overvliegen en daarop 

zetten we de radio aan en horen de be-

richten  van de Luchtwachtdienst. Het 

wordt dag en nu zien we wat we door 

de radio gehoord hebben. Vanuit de afdeling maakt de overste de 

toestand 4 bekend. Even een elkaar aanzien. Wat nu gebeurd is, had-

den we ondanks alles nooit kunnen denken. De kaptein spreekt een 

kort woord met als slot: “en nu mannen, zitten we er in”. Alle toe-

stand 4 voorbereiden worden nu getroffen. Een huis dat in het 

schootsveld staat, wordt opgeblazen, verder al het hout, dat in de 

weg staat. Munitie in de kamers gestapeld. Zakken zand voor de e.p. 

(evacuatiepost?) opgesteld. Arendse gaat de ramen behangen. De 

burgers van het gehucht waar de afd. staat in stelling moeten weg en 

aan ons de levensmiddelen gelaten. Verder wordt de menagerie aan 

onze goede zorgen toevertrouwd. Bij het aanbreken van de dag komt 

de luchtafweer in actie en alras worden eenige vliegtuigen omlaag 

geschoten. Enige malen vliegt een machine zeer laag en dan openen 

ook wij het vuur. In de omtrek zien wij vliegtuigen landen en een pa-

trouille gaat er heen. Ze kunnen daar nog een helpende hand bieden 

aan de gekwetste tegenstanders. 
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Zo is een groot transportvliegtuig netjes aan de grond gezet. Later 

horen wij dat de piloot, een kapitein de machine, hoewel zelf zwaar 

gekwetst heeft neergezet. Door middel van de radio worden wij met 

de algehele toestand op de hoogte gehouden. Tegen de avond komt 

de keukenwagen en de wachter voor de nacht maakt de btr.  

(betreffende) wachtmeester bekend. Onze ploeg slaapt in de schuur 

naast de C.P. (Commando Post). En wij verdelen de tlf. (telefoon) 

wachten. Zoo gaat de nacht in. Om 2 uur moet ik op CP wacht en on-

middellijk heb ik werk. De kapitein moet gewaarschuwd worden. Alle 

telefoonposten van de afd. roept de AC (Algemeen Commando post?)  

op.  

We krijgen een belangrijk bericht. De kap. (kapitein) aan de hoorn, ik 

aan de schelp. Tot onze verbazing order tot wegtrekken uit de stel-

ling. Zoo spoedig mogelijk over de brug bij Tiel en daarna volgt de 

route van de weg, die we moeten volgen. Snel alles gealarmeerd en in 

tempo vuurmunitie uit de stelling mun. ingepakt. Alles in pikdonker. 

Maar we begrijpen. Vóór het lichter wordt moet de hele Maas Waal 

stelling over die schipbrug.  

Terwijl het al daagt, rijden wij langs ons mobilisatiekwartier in Wamel. 

Over het algemeen vindt niemand het erg, dat we uit de Maas Waal 

klei moeten, al die grote waterstroomen er omheen. We  voelden ons 

als op een eenzaam eiland. We namen het bevel wegtrekken dan ook 

zo op, dat we bij eventueele omsingeling niets meer konden uitrich-

ten. Bij de schipbrug was het al een druk gedoe. Luchtafweer kanon-

nen stonden aan het begin en eind opgesteld. In schemerduister ging 

het er over. Daarna vervolgde de Btij. met ruime tussenafstanden zijn 

weg. Het doel was Mourik dat in de middag werd bereikt. Onderweg 

kwamen we onze infanterie tegen en we werden nog al eens door 

vliegtuigen beschoten.  
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    Arie staat links bovenaan. Eerder tijdens de mobilisatie in 1939 in Wamel. 

Een van ons sprong in plaats van naast, in een sloot en zoekt een on-

derkomen in één der boerderijen om van onderkleren te verwisselen. 

In Mourik werden we in een boomgaard gezet. We ontvangen daar 

de nog benoodigde munitie. We koopen nog een en ander en de keu-

kenwagen bereidt het middagmaal o.a. met asperges. Te midder-

nacht trekken we weer op en gaan verder naar Elst. Waar we ´s-

middags aankomen. Veel troepen op de weg in de richting Grebbe-

berg. Om 5 uur gaan wij met de commandogroep om de stelling te 

verkennen. Eerst krijgen we een ingebouwde stelling doch later 

wordt dit een open ruimte vlak achter de infanterieloopgraven onder 

de bomen aan de weg. De stelling wordt door onze Btij. daarop be-

trokken en wij leggen een tfn. leiding aan Btij. Off. Btij. End. Dit ter-

wijl de vijandelijke Art. in actie is en nog steeds verkenningstoestellen 

van de vijand boven ons hebben. 
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Mobilisatie 1939. 

De commandant betrekt zijn commandopost in een huis links van de 

stelling daar is het wachten op de leiding van de afd. Die hebben we 

echter nooit gezien. Tegen de avond wordt het vijandig Art. vuur zo 

hevig in de buurt van onze comm. Post dat de kapitein besluit de post 

te verlaten en intrek te nemen in een der infanterieonderkomens die 

vlak voor ons gemaakt zijn. Dan betrekken wij ons bivak voor de 

nacht. Het is een prachtige avond en nacht sterren staan aan de he-

mel. Overal vanuit de linie horen we mitrailleurs en geweerschotten 

knallen. Ook horen we de gehele nacht gerij van auto´s en inf. ge-

schut. Middels een ordonnance horen we dan te elf uur het comman-

do. Gereedmaken voor nabijverdediging. Dit is niet bepaald gerust-

stellend! Te ± twaalf uur weer een commando stukken onklaar ma-

ken en terugtrekken. We gaan nu naar de Btij. en alles wordt verza-

meld.  
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De kapitein gaat weer naar de afd. en komt weer met tegenorders. 

De toestand wordt nu wat besluiteloos. En één keer vraagt de kapi-

tein zelfs aan de mannen of we maar geen vuur zullen afgeven. Dit 

wordt na beraad van de hand gewezen. Alles blijft nu bij het oude en 

we wachten maar weer rustig af tot het wat lichter wordt. te ± vier 

uur komt een waarnemer off. en gaat voor ons in een gemaakte op-

stand het terrein verkennen. Bij de Btij. komt nu eindelijk een lijn van 

de afd. Alles wordt nu klaargemaakt voor een art. vuur. Wanneer het 

licht is komen 5 bommenwerpers van de Nederlandse luchtmacht 

over ons heen en werpen hun bommenlast voor ons in de vijand. stel-

ling. Bevelen volgen en wij beginnen om art. vuur en met ons de ver-

schillende andere Btijen op de Grebbeberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snelvuur op snelvuur volgt en dit duurt zo ± 1,5 uur. Daarna is er een 

rustpauze. Daarop gaan we achter de Btij. eenige kuilen graven om 

enige bescherming te hebben voor eventueel granaatvuur. Het is ± 

half negen als we met enige menschen in een van de villatjes die na-

tuurlijk onbewoond voor ons liggen ons wat gaan wassen. 

   Mobilisatie 1939 
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Terwijl ik daar net gereed mee ben gieren de eerste granaten al in on-

ze stelling. Ik loop snel naar de stelling en daar blijkt alras dat deze 

precies in het granaatvuur ligt. Terwijl ik in één van de ‘s-morgens ge-

maakte kuilen tracht te bereiken slaan diverse granaten vlakbij uit el-

kaar. Ik spring in een kuil en op het zelfde moment explodeert met 

hevigheid een granaat in de buurt. De (moet zijn door?) de luchtdruk 

wordt ik een meter hoog opgelicht en neergekwakt. Zo alleen in die 

kuil wordt me te erg. Ik wil trachten bij een van mijn kameraden te 

komen die overal verspreid blijken te zijn. Ik kruip uit de kuil maar al-

weer huilen en fluiten granaten en springen nabij. Ik dek me achter 

een soort schot van hout. Daar ligt reeds een gewonde wachtmees-

ter. Hij wordt achter het schot zoveel mogelijk gedekt. Ik wil een soort 

loopgraaf bereiken die ‘s-morgens als cmdopost (commandopost) was 

ingericht. Ik weet dat hij een meter of  vier lang is en 1,5 breed. Met 

zware schotten als dak. In een pauze van het vuur snel ik er heen en 

laat me net op tijd weer in de loopgraaf vallen.  

Briefkaart van broer Bert. 
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In dit onderkomen die voor vier á acht mensen is gemaakt blijken een 

man of twintig in te zitten, waaronder de kapitein en onze wacht-

meester Dirk. De kapitein vraagt waar ik vandaan kom en waar mijn 

uitrusting was. Die had ik vóór ik naar de villa ging om te wasschen in 

de stelling gelaten wat natuurlijk niet link was. Het granaatvuur wordt 

steeds heviger en de schuilplaats trilt in al zijn voegen. Zand en aarde 

brokkelt van de kanten en ieder oogenblik denken we dat de boel in-

stort. Een kapitein van de inf. weet te vertellen dat de afgeschoten 

granaten op tijd zijn afgesteld wat eensdeels voor ons een geluk is 

daar schokprojectielen ons meer kwaad konden doen. Achter ons be-

gint de 10 em art een geweldig tegenvuur af te geven. Na verloop van 

3 kwartier komt de wmt (wachtmeester) Knoll en de Ridder de kapi-

tein een verslag brengen. Hij meldt dat: kapt. Smit gesneuveld is. Wmt 

Wesseling zwaar gewond wmt Dermay gewond en sold. Kros gewond. 

Hij heeft de jongen met behulp van de Ridder en Rode Kruis soldaten 

uit de stelling gehaald en laten verzenden per auto.  
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2 Stukken zijn door het vuur onbruikbaar gemaakt. Daarop komt de 

ord. Van de staf met verzoek tegenvuur af te geven. Dit gaat niet 

want de vijand heeft reeds onze munitie door voltreffers tot ont-

ploffing gebracht. Als uiteindelijk onze stelling wat buiten het vuur 

valt komen de andere off. en het wordt besloten de stelling te ontrui-

men daar het onmogelijk is verder te vuren. De kapitein begeeft zich 

naar de staf en wij worden bevolen ons gereed te maken. Dan zien 

we eensklaps van alle kanten soldaten heen en weer lopen. Is de vij-

and al zo snel opgerukt? Onze 2de luitenant Rutgers houdt het hoofd 

koel geeft zijn bevelen. Hij verspreidt degenen die nog bij elkaar zijn 

(niet de gehele gevechtsbtij. was toen bij elkaar een twintig man ech-

ter). Er voegen zich nog enige infanteristen met machinegeweren bij 

ons en we gaan in verdedigingsstelling. Er gebeurt niets dan komt het 

commando de overige stafl. (2) met mankracht naar kruispunten rij-

den en die hoger liggen en deze beveiligen tegen pantserwagens.  
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Wij aan het sjouwen met die 2 stukken en aangekomen op de bewus-

te kruispunten. De kapitein was daar al en had met de kapitein van de 

(onleesbaar) wiens stukken blijkbaar teruggetrokken waren een fris-

sche samenspraak waar de donders niet van de lucht waren. We stel-

den de kanonnen in het verlengde van de wegen op en wachtten op 

de dingen die komen gingen. Drie man bediening bleef bij de stukken 

en de rest als nabij verdediging er om heen. Toen we kwamen was 

het een drukte van militairen van belang. Allengs werd dit minder en 

na verloop van een uur waren er alleen nog de bediening en tiental 

mannen van de nabij verdediging. Een wachtmeester aan het bevel. 

Sterren zagen we niet meer. Inmiddels had de vijand ons weer in de 

gaten en  begon weer een heftig vuur. Tenslotte na 1,5 uur kwam een 

kornet of vaandrig aanfietsen met bevel stukken onklaar maken en 

terugtrekken op Elst. 
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Tijdens de mobilisatie in 1939 in Wamel, kantine. 
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Mobilisatie 1939, Wamel. 
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Wamel, 1939. 

Arie: “Het leven is zo mooi!” 
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Thuis aan de studie. 

Dochter: “ Haat jij de Duitsers niet?”  Arie: “Nee, die jongens zijn ook maar ge-

stuurd”. 
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Het dagboekje zelf (agenda). 
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Brief van zijn moeder. 
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Brief van zijn zuster Greet. 
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Ongeruste brief (11 mei 1940) van zijn zuster Greet met een katten-

belletje van zijn moeder. 
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      Ooggetuige op de Grebbeberg 

        10 mei - 14 mei 1940 

Een jongeman van 24 jaar tekent in zijn dagboek nuchter en 

zakelijk op hoe het tijdens die vier meidagen in 1940 is om als 

dienstplichtig militair Nederland te verdedigen tegen de Duitse 

inval. 

Met verouderde middelen en methodes, die nog uit de Eerste 

Wereldoorlog stammen, doen de kameraden hun uiterste 

best. Bij de eerste gevechtshandelingen sneuvelt zijn slapie al. 

Ondanks alle inspanningen is de vijandelijke overmacht te 

groot. Tenslotte moeten ze terugtrekken op Elst. Dan duurt 

het nog 5 lange jaren voordat er weer vrede is. 

 

Ooggetuige op de Grebbeberg,  dagboekaantekeningen van 

korporaal  Arie van der Wiel, 1e batt. 1e afd. 16de Regiment 

Artillerie, 3de legercorps.  

 

     ‘Old soldiers never die, they just fade away’. 


