
Grafmonument De Soldaat te Broekhuizenvorst 

 
Op het kerkhof te Broekhuizenvorst staat grafmonument De Soldaat. 
Het is waarschijnlijk pas na de oorlog geplaatst ter nagedachtenis aan 
twee militairen uit het dorp die in strijd tegen de bezetters 10 mei 1940 
hun leven lieten, beiden waren 29 jaar oud. Het is een natuurstenen 
reliëf van een Nederlandse soldaat met bepakking met de gebeitelde 
tekst: “Zij deden hun plicht en vielen als helden”. Op het voetstuk twee 
plaquettes met de tekst: Sergeant Petrus Jos. Joh. Clevis, geb. te 
Broekhuizenvorst 8 mrt 1911. Gesneuveld te Katwijk A/D Maas 10 mei 
1940. Johannes Gerardus Derks, geb. te Wanssum 1 juli 1911. 
Gesneuveld te Grubbenvorst 10 mei 1940. De gelden voor deze 
grafsteen zijn destijds door de parochianen geschonken. Het stond 

oorspronkelijk voor de hoofdingang van de kerk en is in juni 2000 verplaatst tegen de 
kerkmuur noordzijde op kerkhof Broekhuizenvorst. 
 
Petrus Josephus Joannes Clevis  

Zoon van Antoon Clevis en Wilhelmina Coopmans (woonden Maasstraat). Geboren 8 maart 
1911 te Broekhuizenvorst en gesneuveld 10 mei 1940 
te Katwijk aan de Maas. 
Met militaire eer begraven 14 mei 1940 te Katwijk en op 22 juni 1940 
herbegraven op kerkhof te Broekhuizenvorst. 
Pierre Clevis was sergeant mitrailleur scherpschutter  II – 3 – 26  
Regiment Infanterie Commandant van kazemat S-115, gevallen voor 
het Vaderland voor vrijheid en recht bij de verdediging der Maaslinie 
in  kazemat S-115 te Katwijk ad Maas. Met hem sneuvelde P.J. Litjens 
uit Meterik. In 1946 werd aan P.J.J. Clevis postuum het Bronzen 
Kruis toegekend. 
Pierre Clevis wordt vermeld op het monument te Katwijk, op het 
monument “de Feniks” te Broekhuizenvorst en op het monument 
“de Soldaat” op het kerkhof  te Broekhuizenvorst 
 

Johannes Gerardus Derks 
Johannes Gerardus Derks geboren 1-7-1911 te Wanssum woonachtig te Broekhuizenvorst 
gesneuveld 10-5-1940 te Grubbenvorst. 

Dienstplichtig soldaat 3-111-26-RI functie 3e sectie. 
Gesneuveld omgeving koepelkazemat G 141, 3e kazemat ten zuiden van 
het pontveer Grubbenvorst. Met hem sneuvelde Christiaan Bernard 
Brueren uit Baarlo en Jan van der Schelling uit Rotterdam. 
Deze groep rond koepel G 141 heeft zich dapper geweerd en diverse 
aanvallen afgeslagen. Nadat de zware mitrailleur in de koepel was 
uitgeschakeld besloten zij zich terug te trekken, daarbij sneuvelden twee 
van hen en de derde is in de loopgraaf gesneuveld. 
Johannes Gerardus Derks staat vermeldt op het oorlogsmonument te 
Grubbenvorst, op het monument de "Feniks" te Broekhuizenvorst en op 
het oorlogsgraf de "Soldaat" op het kerkhof te Broekhuizenvorst.  
 

 

                          




