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Annet Werkhoven

Grebbelinie In Het Vizier

De Grebbelinie van onder tot boven?

De laatste jaren is er -terecht- veel aandacht voor de Greb-
belinie.
Wandelgids Grebbeliniepad. Rhenen-Spakenburg, van 
Bert Rietberg en Oorlog in je achtertuin. Verhalen van de 
Grebbelinie, van Jan Blokker zijn goede voorbeelden van 
onlangs verschenen boeken. Waarom dan nòg een boek er 
zo vlot achteraan?
Toen ik Jan Blokker vertelde dat ik plannen had voor een 
educatieve uitgave deels gebaseerd op zijn boek, was hij 
heel enthousiast. Ook Jan Vellinga, die samen met Bert 
Rietberg verantwoordelijk is voor de Wandelgids vond het 
geweldig: “Dat zou voor alle wandelgidsen een goed idee 
zijn” vertelde hij me. 

En het is gelukt.
De Grebbelinie van onder tot boven, is een uitgave geschikt 
om op school te gebruiken. 
Met websites, literatuurverwijzingen, opdrachten en in-
formatie. De geschiedenis van ‘om de hoek’ wordt op een 
interactieve manier aangeboden. Vooral voor scholen in 
gemeenten waar de Grebbelinie ‘door de achtertuin’ loopt 
is dit een uitgave waar in een handomdraai de geschiedenis 
van micro naar macroniveau gaat. Ook voor geïnteress-
eerden die de geschiedenis van de Grebbelinie graag op 
een interactieve manier willen beleven is deze uitgave een 
aanrader!

Annet Werkhoven (historica en geschiedenisdocent) 

De Grebbelinie van onder tot boven, is een initiatief van 
Stichting Grebbelinie in het Vizier. 
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Bij Rhenen denk je vaak 
aan de Grebbeberg en de 

Grebbelinie. Er is vlakbij 
een plaatsje De Grebbe 
dat ligt aan het watertje 

Grebbe of Grift. Een Grift of Grebbe 
is een gegraven beek. De Grebbelinie 
komt dus zo aan zijn naam. Aan het 
begin van de achttiende eeuw werden 
de plannen om een linieverdediging 
door middel van water uit de kast 
gehaald en aan het eind van de eeuw 
wachtte de vuurdoop. In 1794 baande 
het Franse leger zich een weg door ons 
land. De Grebbelinie kon gebruikt wor-
den! Het land rond de linie werd onder 
water gezet (geïnundeerd). Rhenen lag 
in de vuurlinie en kreeg te maken met 
grote aantallen gewonden. Die werden 
in het Koningshuis, dat werd gebruikt 
als ziekenhuis, 
verpleegd. 
Doktoren 
en offi cieren 
woonden 
tijdelijk bij de 
inwoners van 
Rhenen.

In het begin 
van de Tweede 
Wereldoorlog 
zijn de Greb-
beberg en 
Rhenen het 
middelpunt 
geweest van 
grote gevech-

Jan Rensen werd geboren tijdens de 
Eerste Wereldoorlog in de omgeving van 
Nijmegen en heeft in de Tweede Wereld-
oorlog gevochten bij Rhenen. Hij was 
korporaal bij de Geneeskundige Dienst. 

“Op vrijdag 10 mei om twee uur ’s nachts 
brak de oorlog uit. We moesten hals 
over kop met paarden en vuurmonden 
(kanonnen) naar de stellingen op Prat-
tenburg. Duitse vliegtuigen vlogen laag 
over ons heen, sommige jongens schoten 
met karabijnen (geweren). Maar dat hielp 
niet echt. Bij de Roode Haan is een Duits 
vliegtuig (een jager) neergehaald. Zater-

ten. Drie dagen werd stand gehouden 
tegen de Duitse legers. De Grebbelinie 
kon de Duitsers echter niet tegenhou-
den. Er werd over de linie en de berg 
heengeschoten en zo lag in minder dan 
geen tijd het centrum van de stad aan 
puin. Gelukkig waren veel mensen uit 
Rhenen geëvacueerd (verplicht weg-
gegaan). De bedoeling was dat ze naar 
Zuid-Holland zouden gaan, maar daar 
konden ze niet komen vanwege de 
gevechten daar. Uiteindelijk zijn veel 
evacués in Lekkerkerk en Krimpen aan 
de Lek terecht gekomen. Toen Neder-
land capituleerde (opgaf) kon iedereen 
weer naar huis. Hoewel, veel huizen in 
Rhenen waren verwoest! Met stenen 
uit de steenfabrieken en hout van de 
verlaten loopgraven werd Rhenen weer 
opgebouwd.

dag en zondag was er veel gericht vuur. 
Zondag namiddag moesten we van stel-
ling veranderen. Tijdens onze verplaat-
sing kwamen Duitse vliegtuigen weer heel 
laag overvliegen. We gingen richting hotel 
La Montagne op de weg naar Rhenen. 
Daar bleek een grote troepenconcentratie 
te zijn. Duitsers namen de kans waar en 
bestookten ons met granaten. De hel brak 
los! Vuur, rook, iedereen zocht dekking. Er 
sloegen een stuk of tien granaten in. Toen 
werd het stil. Er waren veel gewonden en 
vier mannen waren gesneuveld. Wacht-
meester Van de Velden bloedde erg aan 
zijn pols, die heb ik ter plekke verbonden. 
De gewonden werden in een vrachtwa-
gen vervoerd naar de hulpverbandplaats 
aan de Kerkewijk. Toen we weer wat op 
verhaal waren gekomen gingen we door 
de bossen terug naar onze stelling. Op 
dinsdagavond 19.00.u. werd de capitula-
tie van Nederland bekend gemaakt. We 
moesten onze vuurwapens inleveren. Na 
vijf dagen niet uit de kleren te zijn ge-
weest, konden we de uniformen en schoe-
nen uittrekken. We zijn in een hooiberg 
op een verlaten boerderij gaan slapen. 
De dag erna ben ik naar het ziekenrap-
port van de infanterie eenheid gegaan. Ik 
had een enorm gesuis en gebrom in mijn 
hoofd en ik had een granaatscherf in mijn 
heup. De granaatscherf werd verwijderd, 
maar van het gesuis in mijn oren ben ik 
nooit meer afgekomen. Het bleek dat mijn 
trommelvliezen waren gebroken en de 
oorzenuw aangetast. Ik heb nooit meer 
goed kunnen horen.”



Informatie
Activiteiten,literatuur en websites

Over Rhenen
Vragen en opdrachten

1. Hoe komt de Grebbelinie aan zijn naam? Wat betekent

Grebbe?

2. Wat gebeurde er met Rhenen in mei 1940? Waar waren de

inwoners?

3. Kijk op de tijdsbalk: welke data komen overeen met het

verhaal van Jan Rensen?
Hoe oud zou Jan Rensen nu ongeveer zijn?

4. Stel je voor: je moet binnen een uur evacueren (weg uit

Rhenen). Hoe pak je dat aan?
Beschrijf die gebeurtenis in je ‘dagboek’. Je mag ook iemand

(familie, buurman/vrouw) die er iets over weet te vertellen, 

interviewen. 
Lees het verhaal aan elkaar voor in de klas.

5. Welke monumenten en overblijfselen zijn er allemaal rond

Rhenen die te maken hebben met de Grebbelinie? Maak een

kaartje waar een en ander te vinden is en beschrijf waar het

voor was.  

(Activiteiten en) Grebbeliniebeziens-
waardigheden in de buurt
• Over de geschiedenis van Rhenen:

‘Het Rondeel’ Gemeentemuseum 
Rhenen, Kerkstraat 1. tel. 0317-
612077.

• VVV Rhenen, Oude Markt 20. tel:
0317-612333.

• Grebbeberg: de Bergbatterij (een
batterij is een plaats waar geschut 
(kanonnen) manschappen en mate-
riaal opgesteld was). Halverwege de 
trap is een plateau te zien waar in 
1785 al geschut opgesteld kon wor-
den. In mei 1940 werden de wallen 
vervangen door loopgraven en kwam 
er een kazemat (Nederlands voor bunker) in de bergbatterij.

• Grebbelinie: de Bastions op de uiterwaarden (een bastion is een uitspringend
gedeelte van een vestingwal) De drie grote bastions werden aangelegd in 1785. 
De bedoeling was dat door deze bastions het onmogelijk was voor de vijand om 
de Grebbeberg te naderen.

• Valleistelling: langs het Grebbeliniepad liggen verspreid grote brokken beton.
Dit zijn delen van kazematten (in het Duits: bunker) die in 1941 gesloopt zijn door 
de bezetter. Het staal van de constructie van de kazemat werd namelijk gebruikt 
in Duitsland voor de oorlogsindustrie.

• Valleistelling Grebbeberg: in de meidagen werd er gevochten vanuit loopgraven.
 Na de gevechten zijn de loopgraven grotendeels dichtgegooid. Langs de Heimer-
 steinselaan zijn op twee plaatsen reconstructies gemaakt.
• Grebbelinie: Hoornwerk aan de Grebbe
• Grebbelinie: Grebbesluis
• Valleistelling: kazemat aan de Cuneraweg
• De Bisschop Davidsgrift en Het Nieuwe Kanaal:

Literatuur
• Blokker, J. Oorlog in je achtertuin. Verhalen van de Grebbelinie. (Zwolle 2010).
• Rietberg, B. De Grebbelinie. Een cultuurhistorische gids. (Utrecht 2004)
• Rietberg, B. Wandelgids Grebbeliniepad. Rhenen-Spakenburg. (Zwolle 2010).

Websites
• www.grebbelinie.nl
• www.regiocanons.nl
• www.grebbelinieinhetvizier.nl

Grote brokken beton langs het Grebbeliniepad

 voor was.  



De Grebbelinie van onder tot boven

Dit boek is te koop in het Museum van Grebbelinie in het 
vizier.

Schootsveld




