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rijen stond, werd door de Duitsers in beslag genomen; zelfs een autobus
wisten zij ergens te vinden. Anderen hunner trokken naar de bruggen per
fiets of te voet, enkelen zelf te paard. Overal gaf de betere bewapening van
de Duitsers de doorslag. Twee mitrailleurposten en het peloton luchtdoel-
mitrailleurs dwongen zij echter tot overgave doordat zij Nederlandse krijgs-
gevangenen voor zich uit dreven.
De politietroepen boden het langst weerstand. Uit de grote bunker bij de

spoorbrug werd de bezetting verdreven doordat door het schietgat hand-
granaten naar binnen geworpen werden. Ook de grote bunker bij de ver-
keersbrug werd omsingeld en de bezetting werd gesommeerd, zich over te
geven. Van Ahnkerk weigerde; hij zette het schieten voort. Zijn bunker werd
met een rookgordijn omgeven: hij kon de verkeersbrug niet meer zien, in de
bunker (negen man waren aanwezig) kon men elkaar nauwelijks onderschei-
den. Van Almkerk stak het licht aan en bleef vuren. Duits tegenvuur sloeg
vier gaten in de loop van zijn kanon. Weer kwam een sommatie, zich over te
geven, weer werd geweigerd. 'Majoor, geef je over', riep een Nederlandse
krijgsgevangene, 'want ze laten je in de lucht springen.' 'Vent, hou je kop
dicht!' antwoordde een korporaal uit de bunker." De Duitsers sloten de lucht-
toevoer af, brachten de stalen toegangsdeur tot springen enwierpen eenhand-
granaat naar binnen waardoor het kanon nog verder beschadigd werd. Toen
pas gaf van Almkerk zich over. Hij had met zijn groepje dapperen zijn ver-
zet volgehouden, terwijlonder in de bunker meer dan een ton explosieven
lag.

Noord van de bruggen waren aan Nederlandse kant twaalf doden ge-
vallen - beide bruggen waren de Duitsers practisch onbeschadigd in handen
gevallen." Burgers die de verkeersbrug passeren wilden, lieten zij aanvan-
kelijk nog door; auto's werden in beslag genomen.ê

*

Even ten zuiden van de grote weg Tilburg-Breda lag in Noord-Brabant
het militaire vliegveld Gilze-Rijen. Er waren drie lichte Koolhoven-toe-
stellen (FK-s I) gestationeerd alsmede zeven oude Fokker-verkenners van het

1 Getuige A. van Almkerk, a.v., p. 380. 2 Nierstrasz: Zuidfront Vesting Holland,
p.26-28. • De Delftse hoogleraar Veraart werd in Breda door de inval verrast;
ca. half negen passeerde hij in een auto de Moerdijkbrug. Die auto werd in beslag
genomen, maar Veraart mocht met een metgezel het Eiland van Dordrecht op
wandelen ..]. J. M. Veraart: .Mémoires', P.·4-6 (Collectie-Veraart).
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