
  Gerhard Fritz Jacob van der Veen 

                                    Reserve 1ste Luitenant Infanterie - M.C.-III-11 R.I.  
                           (mitrailleurcompagnie, 3e bataljon, 11e regiment infanterie) 
 

 Militair Ereveld Grebbeberg (rij 4, graf 59) 

Op 12 of 13 mei 1940 sneuvelt aan de Grebberg Gerhard van der Veen. Gerhard is een reserve-
eerste-luitenant bij het 11e Regiment Infanterie en sectiecommandant van de 1e Sectie mitrailleurs. 
Op 17 mei 1940 wordt zijn lichaam gevonden in een stelling aan de Boslandweg bij Kilometerpaal 25. 

Gerhard wordt op 29 september 1899 in Vught geboren in een Rooms-Katholiek gezin. Gerhard heeft 
2 broers Friedrich en Theo. Zijn vader Hans Andries (geboren in Oldelamer, Friesland) werkt op een 
gegeven moment als werktuigbouwkundig ingenieur in Duitsland. Hier ontmoet hij de Duitse 
Adelheid Johanna Hartman (geboren in Meppen), ze worden verliefd en trouwen, hun eerste kind 
Friedrich wordt in Lingen am Ems, Duitsland geboren. Het gezin verhuisd in 1896 naar Vught.  

In 1913 verhuisd het gezin naar Arnhem, met uitzondering van broer Theo die nog in Vught blijft 
wonen en heeft hier zijn H.B.S. afmaakt. Gehard’s andere broer Friedrich vertrekt, als deze ook zijn 
H.B.S. opleiding heeft afgerond, naar Neuss in Duitsland om aldaar te werken als kantoorbediende bij 
Neusser Margarine-Werke (later onderdeel van Unilever). Friedrich trouwt hier in het jaar 1919 met 
Elisabeth Arnolds. Gerhard reist kort hierna Friedrich achterna en komt ook te wonen/werken in 
Neuss. In 1928 neemt Gerhard echter als dienst in het Nederlandse leger en wordt daar per 1-7-1928 
reserve 2ste luitenant en op 1-7-1932 reserve 1ste luitenant bij het 11 Regiment Infanterie. Het gezin 
van der Veen voelt zich sterk aangetrokken door het opkomend fascisme. Zo melden beide broers 
zich in 1936 aan als lid van de NSB in Duitsland (NSBND). Zowel Gerhard als Friedrich kenden een 
voorname rol in de staf van de NSB Duitsland. Zij waren bovendien zeer actief bij het maandblad van 
de NSBND; tot mei 1939 "de NSB-er", daarna "Hou en Trou". 

Gerhard treed in Neuss in het huwelijk met Hubertine Esser. Samen krijgen zij een dochter. Rond 
oktober 1939 keert het gezin vanuit Neuss terug naar Nederland. Hier wonen zij een tijd op de   
Hermelijnstraat 14, Nijmegen, bij zijn andere broer Theo in. In deze periode blijft hij actief lid van 
NSB. Voor de Bond is hij verantwoordelijk voor de afdeling Sport en Spel en ook heeft hij een rol in 
de vormgeving van de insignes, symbolen en vaandels van de Bond. 

      Hermelijstraat 14, te Nijmegen 

http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=veen-g-f-j-van-der
https://www.westervoort1940.nl/nsbnd.html


In 1939 wordt Gerhard in het najaar van 1939 gemobiliseerd. Begin mei 1940 is hij, in de rang van 1e 
reserve luitenant bij het 11e regiment infanterie (11 RI) gelegerd aan de Grebbelinie.    

Ondertussen speelt zijn broer Friedrich een belangrijke rol bij de rekrutering van de Nederlanders 
voor de zogenaamde Abwehr (Duitse geheime dienst) operaties. Voor Abwehrabteilung II gaat hij op 
zoek naar Nederlands sprekende hulppersonen. Zij worden opgeleid om de Duitse troepen op 
diverse wijze te ondersteunen bij de inval van Nederland.  

Als op 10 mei 1940 het Duitse leger Nederland binnenvalt, vinden er van 11 tot en met 13 mei hevige 
gevechten plaats bij de Nederlandse Grebbelinie en in het specifiek de Grebbeberg. Ook Gerhard 
komt hierbij in actie. 

Het is niet geheel duidelijk op welke wijze Gerhard is komen te overlijden. In het verslag van  het III 

bataljon 11 RI staat vermeld dat Gerhard in de late avond van 12 mei door Duits vuur sneuvelde op 

een kruispunt van wegen nabij Hotel de Grebbeberg.  

Maar gezien de vindplaats van Gerhard bij de Boslandweg (km-paal 25), is het aannemelijker dat hij 

op 13 mei is omgekomen. Op die dag was de  sectie van Gerhard ingeschakeld bij de grendelstelling 

naast de Mitrailleurs Compagnie van het 2e bataljon 11 RI en hierbij in gevecht geraakt met de 

doorbrekende SS nabij Achterberg. Ook op zijn grafsteen wordt deze datum, 13 mei als 

sneuveldatum aangehouden. 

 In het NSB blad 'Hou en Trou' verschijnt kort na het overlijden van Gerhard een overlijdensartikel. 

Hierin herdenken zij Gerhard op onderstaande wijze: 

Kameraad Gerhard van der Veen gesneuveld 

Wij ontvingen het droeve bericht, dat onze kameraad Gerhard van der Veen, die bij de oudere kameraden wel 

overal bekend is, als Reserve eerste Luitenant eener machinegeweercompagnie op den 12den Mei j.l. in de 

Grebbelijn is gesneuveld. 

Trouw aan het bevel van onzen Leider Mussert, deed hij in de rijen van het Nederlandsche leger zijn plicht en is 

nu gesneuveld als slachtoffer van het lafhartig gevluchte misdadige vroegere 'bewind' in dezen zoo onzaligen 

broedertwist tusschen de twee stamverwante Germaansche Volkeren. 

Met kameraad Gerhard van der Veen verliest onze Nationaal-Socialistische Bond een van onze beste 

medestrijders. Als overtuigd Nationaal-Socialist zag hij in onze Nationaal-Socialistische wereldbeschouwing den 

eenigen weg tot redding van ons volk en vaderland, dat door een kortzichtige, egoïstische partijen- en 

plutocraten-kliek naar den afgrond 'geregeerd' werd. 

Nadat wij als Nederlandsche Nationaal-Socialisten in het buitenland door de wet Goseling gedwongen werden, 

ons tijdelijk van de moederlandsche Beweging af te scheiden, werkte hij met onvermoeiden ijver aan den 

opbouw en de organisatie van onzen Nationaal-Socialistischen Bond van Nederlanders in Duitschland. Ons 

Insigne en onze bondsvlag werden door hem ontworpen, waarbij hij het oranje-doek voor de eerste bondsvlag 

zelf verfde, omdat in den handel zulk doek niet te verkrijgen was. 

Door den Bondsleider werd hij belast met den opbouw der afdeeling IV (Sport en Spel), en hij heeft als zoodanig 

de grondslag gelegd voor de nu ook in Duitschland marcheerende W.A. Op bevel van den Bondsleider draagt nu 

het vendel 3 Düsseldorf der W.A. 'Duitschland' den naam - 'Vendel Luitenant Gerhard van der Veen'. 

Dit vendel zal de traditie van kameraadschap en trouw, welke eigenschappen aan onzen kameraad Gerhard van 

der Veen in zoo hooge mate eigen waren, voortzetten. 

Ons blad 'Hou en Trou' verliest in kameraad Gerhard van der Veen een van zijn beste en ijverigste medewerkers. 



Helaas heeft kameraad Gerhard van der Veen de door hem zoo vurig gewenschte nieuwe tijd, die zier door den 

dreunenden marschtred der zwarte soldaten door de straten van ons vaderland aankondigt, niet meer mogen 

beleven, maar hij is gestorven met het vaste geloof aan een betere toekomst van Nederland onder leiding van 

onzen door hem zoo zeer vereerden Leider Mussert. 

Gerhard is begraven op het militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, niet ver van de plek waar hij 

sneuvelde voor zijn vaderland.   


