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DE BRUG BIJ ALBLASSERDAM

een van de afdelingen van het Korps Rijdende Artillerie waren een keuken-
auto, een trekker met caisson en twee munitie-auto's ergens in de Alblasser-
waard van de weg gereden en in diepe sloten terechtgekomen.!

Niet gering waren zij, de successen welke de Duitsers rond IJselmonde
geboekt hadden. Inhet begin van de eerste oorlogsdag hadden zij de bruggen
in Rotterdam en bij Dordrecht bezet; korte tijd later de Nederlandse troepen
het gebruik van de bruggen bij Spijkenisse en Barendrecht ontzegd, en in het
begin van de avond hadden zij hetzelfde weten te presteren met betrekking
tot de enige brug die toen nog toegang gaf tot IJselmonde: die over deNoord.
De opmars van de Lichte Divisie was tot staan gekomen.

De komst der Fransen

Franse hulp was op komst. Dat had, tegen het einde van de ochtend van die
Iade mei, de militaire attaché in Parijs, overste van Voorst Evekink, tele-
fonisch kunnen berichten aan het Algemeen Hoofdkwartier; misschien
moeten wij eerder van 'bevestigen' spreken': het was generaal Winkelman
immers al vóór de inzet van het Duitse offensief bekend dat, als de Duitsers
in het westen tot de grote aanval zouden overgaan, het Franse zevende leger
dat, tegen het Kanaal aan, bij de Frans-Belgische grens stond, onmiddellijk
noordoostwaarts zou oprukken tot in Zeeland en Noord-Brabant. Waar dat
zevende leger dan precies positie zou kiezen, wist generaal Winkelman niet;
de orders die de Geallieerde opperbevelhebber, generaal Gamelin, had doen
uitgaan, waren hem niet meegedeeld. Die orders nu, hielden in dat de hoofd-
macht van het zevende leger in eerste instantie de lijn Antwerpen-Mechelen
moest bereiken; zou dan een nadere order gegeven worden om met die
hoofdmacht Nederland binnen te gaan, dan moest zij zich in de lijn Ant-
werpen-Breda opstellen, zo mogelijk verder oostwaarts"; dat laatste zou
afhangen van het verloop van het Duitse offensief, eventueel ook van het
succes van de Belgische en de Nederlandse verdediging.
De verplaatsing van dat zevende leger was een gecompliceerde aangelegen-

heid. Het leger had een kern van zes divisies; daar kwam nog een zevende bij,
de 68ste Division; d'In[anterie, welke bij de Franse kustverdediging ingedeeld
was en als zodanig ressorteerde onder een vlagofficier van de Franse marine:
schout-bij-nacht Platon die zijn hoofdkwartier in Duinkerken had. Het trans-
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1 A.v., p. 69. 2 Nierstrasz: Algemeen Overzicht, P.-I57.
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