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begon voor ons land de oor-
1og, die vijf dagen zou duren.
voor ons Víapen is, naast hetgeen verbindingspersoneel ingedeeld bij
grotere staven presteerde en vraar we eigenlijk maar weinig van af
hreten, de strijd om de Rotterdamse maasbruggen belangrijk.
In Rotterdam $ras het Depot Genietroepen gelegerd en personeel van dit
Depot, waaronder het 2e bataljon (Verbindingstroepen), hoofdzakelijk
bestaande uit militairen in opleiding, werd ingezet toen Duitse para-
chutisten in de vroege ochtend van I0 mei vanuit de omgeving van het
Feyenoordstadion naar de maasbruggen trokken en met watervliegtuigen
aangevoerde militairen een bruggehoofd trachtten te vormen noord van
de Maas, om daarmee de weg vrij te maken naar de "Vesting Holland"
voor tank- en infanterie-eenheden die dwars door Brabant oprukten.,
Deze poging mislukte, evenals de aanvalLen op de vliegvelden ockenburg,
Ypenburg en Valkenburg, met het doel snel Den Haag in handen te krij-
gen. De vliegvelden werden bezet, maar verder kwamen de Duitse eenhe-
den niet.
Pas na vijf dag.en (en niet binnen één dag, zoals het plan was) gaf
ons land zich over. Het bombardement op Rotterdam, waarbij de binnen-
stad in vlammen opging, dn het dreigement ook andere steden te bombar-
deren, gaf daarbij de iloorslag.
In het boekje "100 jaar Verbindingsdienst" en in Intercom L980/l zí)n
aI eens artikelen opgenomen over het aandeel van de Verbindingstroepen
tijdens de gevechten in Rotterdam.
Dit keer plaatsen we een persoonlijk verslag van luitenant-kolonel bd
K. Hylkema, die in mei 1940 in opleiiling \^ras voor sergeant en toen net
de rang van korporaal had bereikt.
Niet voorbereid op een oorlog en helemaal niet voorbereid oP een op-
treden als infanterist, voorzien van karabijnen anno 1895, moesten
Verbindingstroepen het opnemen tegen- goed geoefende en modern bewa-
pende Duitse militairen.
Niet voor niets staat op de appèlplaats van de EIias Beeckmankazerne
een van de leeuwen van de (nu verdwenen) Rotterdamse Vierleeuwenbrug
en heeft ons Wapen een vaandel met het opschrift "Rotterdam 1940'. Red

De ervaringen van een dpI korporaal in Rotterdam
door lkol bd K. HYIkema

Vanaf begin mei vrerd iedere avond
een grote víacht gevormd iri een
gebouw in de omgeving van de
Nieuwe Markt.
Op -9_-mei was ik wederom ingeileeld
bij deze wacht. Zonder eníge mo-
tivering werd toen de wacht te-
ruggestuurd naar de eigen lege-
ringsgebouwen. Dit maakte mij
achterdochtig I !
De Duitsers hadden de Denen ver-
rast. Ik had een voorgevoel dat
wij nu aan de beurt waren.
Op 10 mei om 4 uur 's morgens
hoorden we vlieqtuigen. Dat kwam
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's nachts wel vaker voor, maar nu
werd er geschoten en dus moest
er iets aan de hand zijn.
Het was niet nodig om een op-
dracht te ontvangen; iedereen
trok zijn, wat we nu noemen, ge-
vechtstenue aan met gasmasker.
InmiEdels was ook de compagnies-
commandant, kapitein J.T. Dohna,
gekomen. we moesten ons langs de
huizen naar de Veemarkt ver-
plaatsen om munitie in ontvangst
te nemen.

Dat laatste bleek niet zo een-
voudig te zijn. Er bestond ver-
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lo llBt 1940
On onqeveer O5.OO u.
bezeÈf.en ca 25O Duit-
sers, aanoevoerd dmr
vaÈeplieftuioen, de
N-ztjde vàn dé làasvn laassÈàtion Èot
BooEDies en het smr-
víadirét naar heÈ -
BeursstatÍon. en aan
de Z-ziide het l{@r-
dereilaíd.
Bii de naderino va
de-cie van kaD-Dohna
verlÍeten ze het Haas-
staÈion en Èroklen
lerug naar de Vier-
leeuyenbruo. De M-
trouille vón lÈ nodri-
go alIóng hen verder

egnlaÈroille (dee'ls vuatn) c v*-IË-iàuu-àc-ttet -UiÈeiÍLlelílk-Èrokt(en de DuLtse ÈrctEn zich terugonoer de opriÈten van de lillffibruö en in hetgebour van de Nationale Verzekering5bant-

schil van mening over het aantaluit te geven patronen tussen ko-Ionel P.W. Scharroo, de Depot-
en tevens Kantonnementscomman_
dant,en kapitein Dohna. De kolo_nel hras zeer zuinig met het uit_geven!.Tot mijn genoegen kreegkapitein Dohna zíjn zín.
Heel. rap werden we ingedeeld insectie's. De sectie wàarbij ik
was ingedeeld kreeg van kaËitein
Dohna-de opdracht: verpl.aatsen
richting Maasstation. bit was
voldoende voor ons. Een routewerd, terecht, niet gegeven.
Na 100 meter werd er via een lan_ge, smalle 

"!9eS in onze richtinggeschoten. Mijn eerste gedachte
was: Duitsers! We schotèn terug.Later bleek dat er ook marinieis
]l e9n groen uniform vraren ge-kleed en gelet op de situatíe zul-Ien het weI mariniers zijn ge-
hreest.
Gedurende de vijf dagen oorlog
was er steeds de vraag: !,rie iswie? De Duitse infantéristen enparachutisten waren te herkennen.
Maar er bleken ook vijanden tezijn in een donker uniform, ver-moedelijk de bemanning van deDuitse watervliegtuigén die op de
Maas waren geland.

nu duidelijk voor mij:
de oorlog waar we, met

verwijzing naar de oorlog I914-
1918, zo bang voor vraren gemaakt.
In ons land resulteerde àit o.a.in het dragen van het ,'gebroken
geweertje". De vrees was dat deDuitsers gas zouden gebruiken.
De eerste dagen hielden we daar
ook rekening mee, iedereen droeghet gasmasker bij zich.
In de Rijstuin kreeg onze sectie
een nieuwe, vage opdracht.
Ik ben daarna langs de KoIk ge-
lopen en ontnïoetté daar een ian-
hopige soldaat; ik herinner me
nu_nog zijn naam. Zijn karabijn
weigerde. Het bleek dat hij
eYercitiepatronen in zijn maga-
zijn had!
De volgende die ik ontmoette r"ras
een oudere militair die over zijn
toeren was. Hij was lid van de
NSB en voelde zich verraden.
Voor mij op straat vertrapte hijzijn driehoekig NSB-speldJe.
Toen kwam hij tot rust en zijn
we samen verder gegaan. Daarna
heb ik hem uit het oog verloren.rÍij behoorde waarschijnlijk tot
de militairen die vanuit het
veldleger waren overgeplaatst
naar de Depots, uit veiligheids-
overwegingen.
Voorbij de Kolk was het ernst.
Aan de westkant van de Vierleeu-
wenbrug bevonden zich Duitsers

Het was
dit was
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en er werd geschoten!
In de richting Nieuwe Haven NZ
bevonden zich verbindingsmili-
taj-ren. Ik sloot me daarbij aan.
Vanuit de richting Beursstation
kwam, hollend, een militair in
onze richting. Hij deelde mee
dat Nederlandse militairen het
Beursstation hadden bezet en dat
de vijand, die langs de flensen
van de stalen balken in de rich-
ting van het station was gekro-
pen, uitgeschakeld was. Tijdens
het lopen was hij door twee ko-
gels in zijn rechÈerpols getrof-
fen, maar het bloeilde niet. De
kogels waren in zijn pols te
zien, aan de ene kant de punt en
aan de andere kant het achter-
eind, maar hij bleef daar heel
rustig onder.
Kijkend in noordelijke richting
zag ík de "Driehoekwinkel" van
waaruit de NSB opereerde, staan-
de aan de Hout,tuin. Voor de win-
ke1 stonden een 40-ta1 Rotter-
damse burgers te honen. Na enige
tijd. verschenen twee geiinifor-
meerden, in de WA (Weerafdeling

van de NSB)-uniform, op de eerste
verdieping voor de ramen. Door
glasgerinkel merkte ik dat er op
hen werd geschoten. Onder luid -

gejuich tuimelde een van de ke-
rels op straat. Ik vraag me nog
steeds af welke opdracht deze
verraders hadden, 6 uur in de
ochtend, op die plaats-
Inmiddels verscheen kapitein Doh-
na. Deze gaf ons opdracht om via
de Pakkenbrug naar de Spaanse Ka.
de te gaan.
Op de hoek van de Nieuwe Haven er
Spaanse Kade bood een daar wonen.
de bakker aan om via zijn huis
naar de dakgoot te gaan. Van daa:
uit zouden we een goed uitzj.cht
hebben op de Vierleeuwenbrug. Me.
z'n drieën gingen we naar boven.
Aan de oostkant waren onze colle
ga's en aan de andere kant de vij
and.
Ik vermoed daÈ op dat moment de
korporaal Liems, die bij een po-
ging de brug over te steken ge-
wond was geraakt, werd terugge-
haald. Ui-È latere verhalen meen
ik te weten dat de korporaal die
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Liems terughaalde, ook gewond
raakte. Met veel respect werd
over dèze beide korporaals ge-
sproken. (Ik heb Liems na de
oorlog nog eens ontmoet op een
KPM-boot in de haven van Priok.
Hij was, als burger, op Í/eg naar
Celebes ) .
Intussen brengt de bakker heer-
lijk Pinksterbrood boven!
Voor ons speelt zich een drama
af. Voor we bij de bakker binnen-
gingen, kwam vanuit de richting
Beursstation een man met een ro-
de kruis vlag in onze richting"
Hij wilde naar de Vierleeuwen-
brug; daar hraren gewonden. Ieder-
een raadde hem af om via de
Spaanse Kade naar de brug te
gaan wanÈ niemand had het ver-
trouwen dat niet op hem zou !íor-
den geschoten. Maar hij ging
toch en vanuit de dakgoot zagen
we hem 1open, rechtop. Na 10 pas-
sen werd hij geÈroffen.
Door de grote verwarring die ont-
stond, door de verschillende uni-
formen, konden we niet vaststel-
len wie de vijand was. Dan maar
weer naar beneden.
Uit de richting Beursstation op
de Gelderse Kade kwam met grote
snelheid een open militaire DAF
richting Bolwerk rijden. Het
voertuig werd bestuurd door een
adjudant en naast hem zat een ad-
judant met een automatisch wapen.
Op het Bolwerk sloegen ze rechts-
af. Ik hoorde daarna een zware
ontploffing. Dit maakte op mij
een diepe indruk.
Kapitein Dohna gaf de aanwezige
militairen opdracht om via de
achteringang het Hotel V{eimar
binnen te gaan en ons daar te
voegen bij de daar aanwezige mi-
litairen. lrle werden ontvangen
door Griekse obers, die uitslui-
tend Duits spraken. De militai-
ren (patrouille oc van tlnt H.A.
Rodrigo) bevonden zich op de
tweede verdieping met goed uit-
zicht op de bruggen, het ÍÍitte
Huis en het gebouw van de Natio-

. nale Verzekeringsbank. We werden
gewaarschuwd niet boven de ven-
l2

terbanken te komen; cle vijand
hield het gebouw onder vuur.
van een mij onbekende officier
kregen we opdracht de ramen langs
het Bolwerk onder vuur te houden;
daar zou zich de vijand bevinden.
Gelet op de korte dracht van on-
ze karabi jnen zullen we \.reinig
kwaad hebben gedaan.
Inmidclels had een infanterist
zich bij ons aangesloten. Hii was
in het bezit van een geweer met
veel munitie! Later bleek dat hij
daarmee het Bolwerk en de spoor-
brug kon bereiken. Ook kwamen
burgers vragen om een wapen. ze
werden verhrezen naar het Kanton-
nementscJmmando aan de Veemarkt.
Op de Gelderse Kade kroop een mi-
litair, achter de dekkíng van een
rollende ton, richting Bolwerk.
Zijn rnoed werd niet beloonil; hij
raakte gewond door een niet goed
opletÈende militair.
Plotseling ontstond er onrust bij
de Duitsers: beweging op de brug-
qen. De oorzaak kenden we niet,
we1 hoorden we vanuit de richting
Maasstation enige zware ontplof-
fingen. ook verschenen er een 15-
tat Duitse vliegtuigen. Deze
volgden de Maas, richting zee, en
er werden bommen gegooid. Later
werd bekend, dat de kanonneerboot
HM van Jan van Galen getracht had
de bruggen te beschieten en te
vernielen met pantsergranaten.
Het doel werd echter niet bereikt.
Naar mijn mening werd de brug wel
getroffen, maar de granaten ont-
moetten te weinig weerstand om
tot explosie te komen. Op het
Maasstation ontmoetten ze die
weerstand wel en kwaren rlaar 191
ontploffing. In ieder geval werd
de waterleiding onder de spoor-
brug wel geraakt en begon te 1ek-
ken.
Omstreeks 17.00 uur ontving het
peloton in Hotel Weimar telefo-
nisch bericht dat er Nederlandse
militairen over de bruggen zouden
komen. Gelet op de ons bekende
situatie verbaasde ons dit. Het
bericht gaf als tijdstip op: 17.
15 uur. Vanaf dat moment mocht

Geheel rechts Eotel weimar- De vierleeuwenbrug lag ieÈs verder naar rechts.

niet in de richting van de brug-
gen worden geschoten.
Tot onze grote verbazing en er-
gernis zagen \^re, duidelijk her-
kenbare, Duitse militairen, die
zich over de spoorbrug in noorde-
lijke richting verplaatsten,
naar de Boompjes. Het "Peloton
Weimar" besloot om toch te vuren.
Gelukkig hadden we de infanterist
bij ons; hij kon in ieder geval
de brug bereiken. Er werd uiter-
aard van meerdere kanten gevuurd
en de vijand stopte zijn oPmars.

De obers van Hotel Weimar lieten
menukaarten rondgaan en even Ia-
ter werd het gekozen menu naar
binnen geschoven!

Omstreeks 18.00 uur wordt naast
Hotel Weimar een collega, in oP-
leiding voor reserve-officier,
vanaf de spoorbrug neergeschoten.
Hij stond temidden van enige bur-
gers en hij was de enige die ge-
troffen werd. Zijn dood is mij
steeds bijgebleven.

Omstreeks 19.00 uur ging ik met
"de infanterist" en enige anderen
naar het dak van het hotel. We
hadden van daaruit een vrij uit-
zicht op het Noordereiland en een
goed overzicht over de stad.
Ook hier weer verrassingen. Het
bleek ons dat de Duitsers bezig
waren rubber boÈen op te blazen.
We veronderstelden dat hii de be-
doeling had die nacht de Ivlaas
over te steken, om verkenningen
te verrichten en,/of onrust te
stoken. Het ging om een bePerkt
aanÈa1 boten.
Kort voor donker werden de boten
bemand. De infanterist kon de
overkant bereiken met zijn vraPen
en hi-j schoot wederom goed. Zodre
een rubberboot was bemand, schoot
hij één of Èwee keer en dan was
de boot 1ek en de Duitsers moes-
ten haastig op de waI klimmen.
Verder overkwam ons het volgende,
Kort voor donker kwam. uit ooste-
lijke richting een Duits vlieg-
tuig, dat opvallend weinig lawaa:
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maakte. plotseling gaf het eenvuurstoot. Tot ons geluk sloeoen
de kogels in het deel van het- --

dak waar wij niet lagen. Hetvliegtuig vervolgde zijn weoover de stad en op vier plaàtsen
werden lichtkogels afgesèhoten.
Het was niet mogelijk voor ons
om die-plaatsen nauwkeurig vastte stellen. Er was geen Rótter_
dammer bij ons en we hadden geen
p I a ttegrond.
Toen het donker werd zagen we demislukking van de verlióhting
van de maasbruggen met behuló
van de lampen van autors die'naar het Oude Hoofdplein rnarengereden. De Duitsers schoten delampen stuk... weg verlichtinj.
In de loop van de nacht ontstond
nog grote consternatie door
schippersfamilies die met hun
schepen tussen de Maas en deVierleeuwenbrug lagen. Met witteIakens om trachtten zij nun sctrà_pen te verlaten. De Duitsers
schoten op hen en wij schoten
richting brug. Tenslotte werd hetstil. Het is mij niet bekend h;;:veel slachtoffers er bij dezevlucht waren.
Op zaterdagmorgen \,{aren er weinioactiviteiten rond HoteI i{eimar- -
Met een collega ben in toen de
omgeving van het Haringvliet ZZgaan verkennen. I{e verwachtten
daar collega's aan te treffen diede eerste opleiding voor reserve_officier verbindingen volgden.
We troffen ze niet aan. Ei warengeruchten dat op vrijdagmorgen
meerderen van hen waren omgékomen
of gewond geraakt.
Om 12.00 uur kregen alle verbin_dingsmilitairen in de omsevinq
van Hotel Weimar opdrachf, o^ É._rug te gaan naar de respectieve
scholen. Een infanterieÉatal jon
nam de taak over. Met pijn vér-lieten we onze positieis.
Terug in de rchool aan de Schin_kelstraat troffen we korporaal
Knoet aan. Blj een beschietino
was hij aan lijn rechter 

"r* ó"_
wond geraakt. Er werd verteldl
dat hij de vOrpLeegster op de
l{

been moest helpen; ze schrok vanhet bloed.
Knoet was niet te verslaan. Hij
had zo spoedig mogelijk het CoóI-singelziekenhuis verlàten en hadzich in de Schinkelstraat gemeld.
Daar deed hij dienst. als wàcht,
gewapend met een pistool.
Ons eten werd klaargemaakt in defabriek van Jamin en veel waarde-
ring was daar niet voor. Op vrij-
dagmorgen was die fabriek öebomlbardeerd. De keuken was vreg en \
niemand zal dat betreurd hébben.
Daarna stonden de bewoners van deSchinkelstraat bij wijze van spre-
ken voor de deur Àet eten voor
de militairen, ondanks het feitdat ze armoede leden. Ze waren
afhankelijk van werk in de haven
en die functioneerde maar gedeel-
teli jk.
Regelmatig kwamen verzoeken bin-
nen bij de school om onderzoeken
in te stellen in "verdachte,, wo-
ningen. Het eerste onderzoek be-
trof een woning waaruit op vrij-
clagmorgen een Duitser snel was
verdwenen. De buren vermoedden
dat er een radiozender was achter-
gebleven. Het onderzoek leverde
in zoverre iets op alat ile aange-
troffen draden er op rrezen dat er
meer dan één ontvanger in de ka-
mer was geweest. Een zendantenne
was echter niet te vinden.
Veel Rotterdammers hadden kenne-
lijk behoefte om op de daken te
klimmen om een ruim uitzicht te
hebben. Deze lieden werden door
de buren aIs verdacht ervaren.
Die middag heb ik de hoogste da-
ken beklommen, echter zonder iets
verdachts te vinden.
In dit gedeelte van RotÈerdam
kwam een aantal artilleriegrana-
ten terecht waarbij doden en ge-
wonden vielen. Vooral gewonde
kinderen maakten een diepe indruk
op de omstanders. GedachL werd
dat _de granaten uit de richting
Dordrecht kwamen.

Op zondaq 12 mei, eerste pinkster-
dag, bevond ik mij, in gezelschap
van korporaal de Graaf, later
werkzaam in Apeldoorn bij de pTT,

omstreeks 12.00 uur op het Oost-
plein. Hier bevond zich de Mari-
nierskazerne. wij waren getuige
van het bombardement op clie ka-
zerne door een Duits vliegtuig.
Met een flinke tussentild liet
het vliegtuig twee bomnen vallen.
We stonden op het verlengde van
de Goudse Singel nabij een win-
kel met o.a. kijkers in de eta-
Iage. Nadat de eerste bom was
gevallen, lagen rondom ons de
kijkers op de straat. Onder de
mariniers !.raren, meen ik, enige
slachtoffers.
ïn het Kralingse Bos stond moder-
ne veldartillerie. Een waarne-
mer bevond zich op het. hoogste
punt van het ms Statendam en hij
kon alles zien wat op het Vlieg-
veld Waalhaven plaatsvond. Land-
den er vliegtuigen, dan werden
deze beschoten. De granaten kwa-
men over de Schinkelstraat en
op den duur werd dit een ver-
trouwd geluid. Dat deze artille-
rie byzonder goed werk heeft ge-
daan, is algemeen bekend. Ook
dat ene Nederlandse vliegtuj-g
dat een bom gooide in een gebou-
wencomplex nabij het Hofplein,
waar geinterneerden waren opge-
borgen.
Op maandaq 13 mei, tweede Pink-
sterdagr werden !Íe opgetrommeld
om met de ringspoorbaan als ach-
terlijn een verdedigingslinie op
te bour^ren. Er was inf ormatie dat
de vijand in de loop van de
nacht parachutisten zou neerla-
ten in de omgeving van die spoor-
baan. De bedoeling zal wel ge-
weest zijn om de artillerie in
het Kralingse Bos uit te schake-
}en. Tweede luitenant Th.À. Vonk
was aangelvezen als commandant.
Het detachement was 80 man sterk
en ingedeeld in drie pelotons.
Met een verkenningsgroep voorop
en naar de kanten beveiligd ver-
plaatsten we ons naar de spoor-
baan. Omstreeks 16.00 uur Íraren
we op de aangewezen plaats en
werden de schootsrichtingen uit-
gezet. In een paar dagen hadden
v.re een groot vertrouwen in eigen
kunnen gekregen.

Kort voor donker $rerden aan ons
witte dekens uitgereikt! De
vaandrig die de dekens had aan-
gevoerd had nog geen ervaring
opgedaan!
Toen we gereed waren met het in-
richten van de stelling, kwam
het bericht dat de opdracht h,as
ingetrokken. Goed beveiligd
werd de terugtocht aanvaard en
zonder problemen kwamen we terug
in de school -
Vol vertrouwen zagen we de toe-
komst tegemoet.
Op dinsdaq 14 mei werd Rotter-
dam gebombardeerd. Onze derde
compagnie bevond zich in de
school in de Schinkelstraat. Bij
de aanvang van het bombardement
werd het Oosterzwembad, vlak bij
de schoolr getroffen door bommen.
Het zwembacl vloog in brand en
dikke rookwolken trokken over on-
ze school. Dat was in die tijd
een goede camaouflage.
Ik denk dat de ervaringen, opge-
daan tijdens het bombardement,
met woorden niet te beschrijven
zi jn.
Na het bombardement zijn we op
de school geklommen en hier en
daar zagen we het begin van een
brand.
Korte tijd later verspreidde een
marinier het bericht dat ons
land had gecapituleerd. Door on-
ze eigen overmoed geleid, wilden
we het bericht niet geloven. Het
verbaast me nu nog, dat een ma-
rinier deze berichten moest ver-
spreiden. TensloÈte moesten we
ons er weI bij neerleggen.
Te.rug in de school zagen hre een
grote kist staan, waarin we de
in ons bezit zijnde munitie moes-
ten deponeren.
We waren toen aI weer "bij de
1es" en we vroegen ons af: wat
nu? Serieuze plannen werden §e-
maakt om via Hoek van HoIIand
naar Engeland te gaan. Kapitein
Dohna, die van de plannen hoorder
deelde mee dat hij de Duitsers
had toegezegil dat hij.er voor
zou zorgen dat zijn militairen
niet meer aan de oorlog zouden
deelnemen. Uit respect voor hem
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hebben we van onze voornemens
afgeqien.
Oms,treeks 22.00 uur kregen we
opdracht ons te verplaatsen
naar het Unilevergebouw om onze
v/apens in te leveren.
Over de Goudse Singel, 30 meter
breed, sloegen toen de vlammen.
De verwarring was onvoorstel-
baar. Dat is niet te beschrij-
ven. waar ik mij op dat moment
gruwelijk aan ergerde, vraren de
eerste plunderaars.
Nadat de wapens waren ingele-
verd, met een paar Duitsers in
de buurt, werd het wederom rrach-
ten.
Toen het licht werd, kregen we
opdracht om ons te verplaatsen
naar de Oranjeboomstraat. in
Rotterdam Zuid. We passeerden
de dierentuin, waar vele hokken

Wij bereikten het open stuk aan
de kop van het huizenblok tussen
Haringvliet en Oosterkade, en
toen barstte het vijandelijk
vuur los. Het eerste slacht,offer
$ras een luitenant (Hardeman?).
Ik zag hem hinkend wegspringen
IB

openstonden. Een wazig kijkende
Ieeuw vergezelde ons gedurende
korte tijd.
Bij het ziekenhuis deelden ver-
pleegsters melk uit; we rraren
daar wel aan toe.
Het was nu richting ,Maa$ruggen
via de Boompjes. De Duitsers wa-
ren bezig met het wegvoeren van
gesneuvelden. Op de brug moesten
we over de brandgaten in het
brugdek springen.
Dood- en doodmoe werden we gele-
gerd in een school.
Voor mij eindigde in die school
dit deel van de oorlog en begon
het verzet.

Mijn dekking was een boom aan de
waterkant. Links van mij, aan de
kop van het huizenblok lagen
Smit en een SROG man van. ik
mèen, de pioniers achÈer bomen
(het waren dus niet uitsluitend
Verbindingstroepen). We zaten

mooi in een val, konden nieÈs
uitrichten, en de vraag tras hoe
we terug konden naar de rest van
de compagnie vanuit onze zeer
summiere dekking.
Ik stond rechtop ackrter mijn
boom. De liggende positie van
Smit en !{illemsen maakte ze meer
kwetsbaar zonder positieve moge-
lijkheden op te leveren, dacht
ik. Dat bleek ook spoedig, he-
1aas.
!Íi11emsen werd één- of tweemaal
getroffen, ik dacht in zijn dij-
benen. Smit ging terugtrekken,
schuifelend op zijn buik. Hij
was nog geen meter van zijn boom
weg of. hij werd in de borst ge-
troffen. Ik zag zijn hoofd neer-
knikken. Hij moet op slag dood
zijn geweesÈ.
Na enige tijd verscheen er een
Rode-kruis auto. Het vuren hield
op. Om het Rode-kruis werk niet
in gevaar te brengen ben ik blij-
ven sÈaan waar ik stond. De
slachtoffers werden afgévoerd.
Toen het later weer eens rustig
werd, ben ik naar de huizenkant

teruggerend. Daar ben ik gepos
teerd aan de kant van de Oost€
kade, waar niet zo veel te bel
ven was. Voor ons zat de vijar
op het Noordereiland, en dat l
ver weg.

AIleen nog tvree anecdotes, wa,
of niet waar:
De borstweringen onder de ram,
gaven in het algemeen een soer
dekking, maar je moest er nie
te lang boven uitkomen. Een r
cruut die zijn rug er bovenui
stak werd getroffen. De kogel
ging er in en er uit onder zi
wervelkolom door zonder edele
delen te raken. De wond was s
rie1, dus een pleister op in-
uitgang en het vras weer in or
Op sommige plaatsen was de bo
weri-ng net niet dik genoeg. D
kogels kwamen er doorheen, ma
hadden dan zo veel snelheid v
loren, dat je ze in je handen
had kunnen vangen, a1s ze nie
zo heet !Íaren qeweest.

I
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In oktober vorig jaar bezochten generaal-majoor bd ir. H.A. Rodrigo
en een aantal cursi.sten van de vooroorlogs sRoG (opleiding verbin-
dingstroepen) het VOC. Eén van de reËnisÈen, prof. ir. J.!t.L. Janssen,
zond ons een kort verslag van zijn belevenissèn op 10 mei 1940 in Rot-
terdam.
sergeant-leerling J.M.L. Janssen was ingedeeld bij de 2e compagnie van
het 2e Bataljon (Verbindingstroepen) van het Depot Genietroepen.
Deze,2e Compagnie, onder commando van kapitein L. van waegeningh, was
van de Veemarkt opgetrokken langs Haringvliet en Oosterkaàe in-de
richting van de Vierleeuwenbrug. - 

Red.
verslag van een SR0G-leerl ing
door prof. ir. J.M.L. Janssen
Ik was bij de voorhoede, en wat naar de dekking van de huizen.
we daar presteerden !ías niet zo Wij zochten allemaal dekking en
brilliant,. Een rechtstreekse toen ik \.reer even om me heen kon
aanval (op de Vierleeuwenbrug. kijken was ik Boerdijk kwijt.
Red.) zou gelijk staan met zelf- Hij had voor mij, helemaal voor-
moord en vrat wij deden leek daar aan, gelopen. AchÈeraf bleek dat
veel op. Ik neem aan dat de vij- hij dekking had gevonden in het
andelijke bezetting van de brug kogelvaste urinoir vlak bij de
al.door de "patrouille Rodrigo" rechter leeuw. Daar.is hij nood-(die vanuit HoteL Weimar ope- gedwongen gebleven tot cte duis-
reerde. Red.) was weggeschoten, ternis inviel. De $raterleiding
want anders had het met ons nog werkte nog, dus dorst heeft hij
slechter moeÈen aflopen. niet geleden.

ZO I,AZEN IN 1940 DUITSE SCHOOLKINDEREN OVER DE GE-
VECHTEN ROND DE MAÀSBRUGGEN IN ROTTERDAM
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