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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten de 
Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   

 
 “de redactie “  
A.C.Krijgsman 
Abeelstraat 96 

               3329 AG Dordrecht 
              tenanker@kpnmail.nl 

 
                                      
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk 
verbonden aan de website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving 

zoals daar is vermeld. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een 

teken dat ik het goed heb neergezet, maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan 
puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te vragen. 

    
 
 

                                    Extra editie :  

  

   Verdedigers van de Willemsbrug wachten op erkenning ! 
29 februari 2020, maar ….. 

        eerst even over een nep-mail of telefoontje….. 
• Je bank of andere instantie zal nooit per e-mail of telefoon naar inloggegevens of andere 

persoonlijke codes vragen. Werd hier wel naar gevraagd in een e-mail of telefoontje van iemand 
die zich voordeed als een medewerker van je bank of een andere instantie? Reageer er niet op en 
verwijder de e-mail. Je hebt te maken met phishing. 

Verander ook direct je bankcodes. Ben je al geld kwijt, maar ben je volgens de bank zorgvuldig 
geweest en heb je de fraude direct na het constateren gemeld, dan krijg je meestal je geld terug. En 
geef aan je bank of andere instantie door dat je een nepmail of neptelefoontje hebt gekregen. 

Bank of andere instantie 
Benader je bank via dit e-mailadres: 

o ABN AMRO Bank: valse-email@nl.abnamro.com 
o ING Bank: valse-email@ing.nl 
o Rabobank: valse-email@rabobank.nl 
o SNS Bank: valse-email@sns.nl 
o ICS-/ABN AMRO creditcards: valse-email@icscards.nl 
o Aegon: valse-email@aegon.nl 
o ASN: valse-email@asnbank.nl 
o KNAB: valse-email@knab.nl 
o Regiobank: valse-email@regiobank.nl 
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o Triodos Bank: valse-email@triodos.nl 
o ZwitserlevenBank: valse-email@zwitserlevenbank.nl 

 
Ook andere organisaties hebben speciale e-mailadressen om een nepmail of neptelefoontje te kunnen 
melden: 

o Belastingdienst: valse-email@belastingdienst.nl 
o Intrum Justitia infonl@intrum.com, vermeld in de onderwerpregel van je e-mail 'Fraude' 
o KPN: valse-email@kpn.com 
o Marktplaats:  valse-email@marktplaats.nl 
o NS, Nederlandse Spoorwegen: valse.email@ns.nl 
o OV-chipkaart.nl: valse-email@ov-chipkaart.nl 
o Overheidsorganisaties: valse-email@rijksoverheid.nl 
o Mijn overheid: valse-email@mijnoverheid.nl 
o DigiD:valse-email@DigiD.nl 
o Ziggo: phishing@ziggo.nl 

 
Fraudehelpdesk 
Meld nepmail zoals afpersmail waarbij je geen geld bent kwijtgeraakt bij de Fraudehelpdesk*. 

Politie 
Ben je geld kwijtgeraakt of heb je ransomware of spyware op je computer gekregen, doe dan direct aangifte 
bij de politie*. Vraag bij het maken van een afspraak om aangifte te doen altijd om de aanwezigheid van een 
digitaal rechercheur. Dat helpt bij het formuleren van de aangifte en zorgt dat de aangifte zo compleet 
mogelijk wordt opgenomen. 

Spam 
Dien een klacht in op de website Spamklacht.nl* van de Autoriteit Consument & Markt* (ACM). 

*Door op de links te klikken, word je naar de website in de link gestuurd. De link opent automatisch 
in een nieuw tabblad 

Verdedigers van de Willemsbrug wachten op erkenning ! 
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Van de redactie; 
 
Dit artikel “Verdedigers van de Willemsbrug wachten op erkenning!” is bij de redactie in de 
postbus beland wat intrigeerde.  
Het is genoeglijk bekend dat er een behoorlijke strijd is geweest om en nabij de 
“Willemsbrug” te Rotterdam. Het verhaal gaat over een 6 tal mariniers die gevochten 
hebben om de Willemsbrug niet in handen van de Duitsers te laten vallen. Naar mijn weten 
waren hier veel meer mannen bij betrokken. Waarom wordt er dan over erkenning van deze 
6 mannen gesproken en niet over het geheel….? Om die vragen op een rij te krijgen ben ik 
in de pen geklommen, heb mijn voelsprieten uitgezet om het een en ander op rij te krijgen 
en hoop hier wat meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. 
Mocht u meer informatie hebben dan hetgeen ik hieronder publiceer zie ik die graag 
tegemoet zodat we daar in later stadium op terug kunnen komen 
 

 
Prentbriefkaart van de inmiddels vervangen Willemsbrug in Rotterdam 

 
Dit artikel is vermoedelijk uit 1978 
Enkele weken geleden kwam ik in contact met twee oud-mariniers, die in mei 1940 op de 
voormalige Willemsbrug in Rotterdam hadden gevochten. De sectie die dit avontuur 
overleefde bestond uit zes mariniers, die 34 uur lang zonder slaap en voedsel uit hun positie 
onder het brugdek stand hielden tegen het bataljon van Oberstleutnant Dieter von Choltitz. 

==  Door G.H.Bouman  == 

De namen van deze zes mariniers, die toen pas drie maanden in opleiding waren, luiden: 
Lies Bernouw, Ber Seegers, Willem Timmerman, Cees Roosenburg, Toon Clijsen en de in 
1983 overleden Rob van Ombergen. 

De oud-mariniers vertelden mij dat zij ooit waren voorgedragen voor de Militaire Willemsorde, 
doch wegens de te late voordracht werden afgewezen op grond van een regeringsbesluit uit 
1952. 
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De teleurstelling daarover is door een latere nalatigheid nog verhevigd.  
Bij het slaan van de eerste paal voor de nieuwe Willemsbrug op 27 mei 1978 stelde de 
directeur Gemeentewerken ir. G. Plantema, een plaquette in het vooruitzicht met de namen 
van de zes mariniers die destijds de brug verdedigden en nu de eerste paal sloegen. Deze 
plaquette zou bij de brug worden geplaatst. 
 
Op 21 maart jongstleden heb ik de minister van defensie een brief gezonden met het verzoek 
de zes en de overige ‘Willemsbrug-mariniers’ alsnog recht te doen en hen bij leven en 
postuum alsnog voor te dragen voor een onderscheiding. 
Het is navrant te moeten vaststellen dat zij voor hun activiteiten in Rotterdam wel 
onderscheiden werden met het ‘Croix du combattant de 1’Europe’ ( 1 ) en dat zelfs de Duitse 
commandant van het Noordereiland, von Choltitz, de houding voor hen aannam toen hij 
vernam dat dat handjevol nauwelijks getrainde mariniers zijn speciaal voor deze actie 
getrainde bataljon had weerstaan. De Staat der Nederlanden zweeg. 
 
Dat een voordracht voor de MWO werd gedaan duidt erop dat de betrokken autoriteiten 
evenzeer van mening waren dat de oud-mariniers een dergelijke onderscheiding en de 
daaraan verbonden erkenning verdienden. Louter op administratieve gronden en het 
regeringsbesluit van 1952 werd hun deze hoge onderscheiding onthouden. 
Op 17 april jongstleden zond ik aan het College van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Rotterdam een brief, waarin ik vraag waarom de beloofde plaquette twaalf jaar na 
dato nog steeds niet werd vervaardigd en geplaatst. 
De afdeling Voorlichting van de gemeente Rotterdam liet mij een bandopname horen van de 
toespraak van ir. Plantema die begint met de woorden: „Het is de bedoeling...etc.”, doelend 
op de plaquette. Ik heb het college gevraagd welke zwaarwegende motieven van de directeur 
Gemeentewerken ertoe hebben geleid dat deze ‘bedoeling’ nimmer in daden werd omgezet 
en waarom de direct betrokkenen nimmer daarover zijn ingelicht. 
Hoe dan ook: de oud-mariniers voelen zich gegriefd door deze handelwijze, te meer omdat 
de naam ‘Willemsbrug’ onlosmakelijk en onuitwisbaar met hun verleden is verbonden. 

De auteur is oud-Rotterdammer. 
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Archieffoto uit 1977 

 

 
Let op: Een en ander staat niet in de juiste tijdlijn. 

 
Reactie vanuit het Nationaal archief…. 
 
Voor wat betreft de vraag betreffende het artikel "Verdedigers van de Willemsbrug 
wachten op erkenning”. 
 
De Mariniers:  Bernouw, Seegers, Timmerman, Roosenburg, Clijsen, Ombergen van, zijn 
zeer bekende namen uit de gevechten van Mei 1940. 
 
Beroemde foto: Nederland capituleert.  
Zie onder !   
 
Om 15.50 uur geven drie Nederlandse mariniers, komend van de Maasbruggen, zich over 
in de Van der Takstraat.  
Van links naar rechts:  korporaal der mariniers R. van Ombergen;  marinier der 3e klasse 
A.T.S. Clijssen en  marinier der 3e klasse B. Seegers. 
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Ze kwamen na de oorlog regelmatig in het nieuws, ook vanwege de niet gekregen 
onderscheiding. Ik kan van hen geen DO Commissie Militaire Onderscheidingen index 
kaartjes vinden, zeer waarschijnlijk omdat het om Mariniers gaat. 
 

 
 

 
Ik heb daarom andere bronnen geraadpleegd en kwam daarbij al snel op een lang artikel 
over met name: 
Antonius Theodorus Simon Clijsen, geboren op 13 december 1920 te Tilburg  
[in diverse artikelen en boeken ook met dubbel S geschreven, Clijssen] 
Marnier Registratie nummer 104501 
[ Nieuwe Leidsche Courant | 1978 | 12 mei 1978 | pagina 11] 
 

Vooral het einde van dit artikel is interessant. 
Clijsen noemt dat Bernouw werd onderscheiden met het Bronzen Kruis en hijzelf voor de 
CMO een verklaring af moest leggen. 
Beide verklaringen kloppen: 
 
Bronzen Kruis: Bernouw, E.C. 
Datum Koninklijk Besluit 21-12-1950 No. 82 
Datum en plaats uitreiking 28 februari 1951 Paleis op de Dam 
Registernummer 3124 
 
Clijsen zijn verklaring is bij het CMO ingeschreven als verklaring C23 [helaas heb ik hem 
nog niet digitaal] 
 

Collectie Fotoafdrukken Koninklijke Landmacht Objectnummer 2155_032552 
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Clijsen, noemt in het artikel en ook later dat hij (zij) geen onderscheiding gekregen hebben 
omdat ze hun verklaring(en) pas in 1952 hebben afgegeven en toen net het CMO ophield 
te bestaan een er geen DO’s meer voor acties in 1940 werden toegekend. 
 
Tot zover. 
Nationaal Archief Den Haag 
 

 

Redactie heeft bovenvermeld artikel uit de Nieuwe Leidsche Courant van 
1978 overgenomen en hieronder geplaatst… 

 

De (zes) mariniers op de Rotterdamse Willemsbrug, mei 1940 
 

“We konden alleen maar schieten“ 
 
 

De spoorbrug.over de Nieuwe Maas in Rotterdam (links) met daarnaast de Willemsbrug 
(rechts) in de situatie van mei 1940. De foto is genomen van het Witte Huis op de 
noordelijke Maasoever uit. Geheel links het Bolwerk, rechts van het noorderhoofd van de 
Willemsbrug is de Boompjes te zien, de kade waar de sleepboot ligt. De gevechtsgToep-
Zimmerman was gesplitst in twee delen, het ene deel naderde de brug via het Bolwerk, het 
andere via de Boompjes.  

Vlak naast de spoorbrug is (lichtgrijs) 
de achterkant te zien van hel gebouw 
van de Nationale 
Levensverzekeringsbank, waarin 
verbitterd is gevochten met een zich 
daar bevindende Duitse post. Dit is 
het enige Duitse steunpunt op de 
noordelijke Maasoever dat niet kon 
worden heroverd door de mariniers. 
Het kleine groepje van marinier 
Clijsen naderde dus de brug van 
rechts en bereikte de eerste pijler, de 
plaats daarvan is te zien waar het 
noordelijke en middelste van de drie 
delen van de Willemsbrug bij elkaar 
kwamen. De situatie is nu nog 
dezelfde, de tramsporen op 
Boompjes en Bolwerk en op de 

Willemsbrug zijn echter opgeruimd.  

Op de achtergrond het Noordereiland met daarachter de bruggen naar Feijenoord. Het 
Noordereiland was geheel in Duitse handen, de Duitsers konden de Willemsbrug echter 
niet passeren. 



 

8 
 

Zondag is het 38 jaar geleden dat het hart van Rotterdam verwoest werd tijdens een 
bombardement door Duitse vliegtuigen. Hans W. Ledeboer sprak met een van de zes 
mariniers die zich tót dit bombardement wisten te handhaven op een pijler van de 
Rotterdamse Willemsbrug. Daarna sprongen zij te water; vier van hen zwommen terug naar 
de pijler en werden gevangen genomen. Terwijl Rotterdam brandde, moesten de vier 
gevangenen even stilstaan, voor een Duitse film. 
Door H.W. Ledeboer 
 

**************************************************************** 
Rotterdam  -- Het leek wel op het kinderlied van de tien kleine negertjes. Maar het was 
geen sprookje. Het was gruwelijke werkelijkheid op die meidag in 1940 voor de vier laatste 
verdedigers van de Willemsbrug, die na de capitulatie van Rotterdam aan de Duitse 
parachutisten-generaal Student uit hun schuilhoek waren gehaald. 
 
Duitse officieren in hun hoofdkwartier op het Noordereiland en ook de Nederlandse 
officieren die daar de capitulatie van Rotterdam aanboden, waren verbijsterd. 
Vier mariniers, met als enige kledingstukken een gehavende overjas en een helm. Een 
hunner zwaar gewond, die mocht meteen de verbandpost in. “We hadden geen keus”, 
vertelt de nu 59 jarige oud-korporaal der mariniers A.T.S. Clijsen, “we zaten onder het 
brugdek op een pijler en konden geen enkel kant uit. We konden alleen maar schieten en 
we wisten dat iedere kogel raak moest zijn.” Wellicht hadden de Duitsers, omdat ieder 
kogel raak moest zijn” , tot het laatst in de mening verkeerd dat de Willemsbrug zonder 
zware verliezen onneembaar was? Ondanks het feit, dat zowel aan de noordzijde als aan 
de zuidzijde van de brug de Duitsers sterke stellingen hadden ? 
“Laten we bij het begin beginnen’, zegt de heer Clijnsen, die nu burger-ambtenaar in dienst 
is van het van defensie en belast is met de administratie van de Kromhoutkazerne van de 
Koninklijke Landmacht in Breda. Voor dat begin moeten we terug naar de gegevens die het 
Historisch Museum in Rotterdam vergaard heeft. 
In het mei-nummer van Magazijn, het maandblad op kunstgebied van de gemeente 
Rotterdam, staat droog datgene wat de staf van het Historisch Museum te weten is 
gekomen: “Begin mei 1940 bestond de afdeling mariniers te Rotterdam uit honderd af 
geoefende mariniers, honderd mariniers in de zevende maand van de opleiding en nog 
eens honderd mariniers in de derde maand van hun opleiding. Een opleiding die toen twaalf 
maanden in beslag nam. 
 
Verder bevonden zich in Rotterdam naast alle andere legeronderdelen nog een marine 
depot met 150 mariniers en 600 ongeoefende matrozen. Rotterdam vormde geen 
versterkte basis; richtlijnen diengaande waren dan ook niet verstrekt. Toen 10 mei de 
Duitsers ons land overvielen gingen de verschillende onderdelen dan ook zelfstandig tot 
alarmering over.  
Tot zo ver Magazijn. 
 
Het korps mariniers bestond toe uitsluitend uit beroeps militairen. Dienstplichtige mariniers 
kent Nederland pas na de oorlog .”We lagen” zo verteld de heer Clijnsen in een 
marinierskazerne, in een gebouw aan het Groenendaal  en in een school aan de 
Meckelenburglaan. In de marinierskazerne aan het Oostplein lag de opleiding. De anderen 
waren afgeoefend. Die marinierskazerne was, aldus het Historisch Museum te Rotterdam, 
drie jaar ouder dan het korps mariniers, dat immers op 10 december 1665 bij resolutie van 
den Staten van Holland werd opgericht. 
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“Ik was marinier der 3e klasse” verteld de heer Clijnsen, “en ik lag in de marinierskazerne 
aan het Oostplein.” 
Op 12 mei 1940 om elf uur werd die als een van de eerste objecten in het bombardement 
platgegooid. Ik zat in een stelling, ingegraven bij de molen op het Oostplein. “Die molen 
heeft de oorlog en het bombardement overleefd. Pas jaren later is hij afgebrand.  
 

Uitkijkpost. 
De heer Clijsen: “In de molen was een uitkijkpost. Onze commandant was luitenant der 
mariniers van Velzen, die later in Indonesië een been heeft verloren en die ridder Militaire 
Willemsorde is geworden. Wij liepen patrouille op de Goudesingel en werden naar het 
Maasstation gedirigeerd, toen bleek dat er zich scherpschutters in de daar vlakbij gelegen 
sigarenfabriek hadden verschanst. 
Die scherpschutters waren de eerste Duitsers met wie wij contact kregen. Het waren 
parachutisten of zij waren afkomstig van de watervliegtuigen die op de Nieuwe Maas waren 
geland”.   
“Wij mariniers werden opnieuw ingedeeld. Er werd een compagnie gevormd onder bevel 
van kapitein Schuylenburgh, er werden gevechtsgroepen van veertig tot vijftig man 
gevormd, elk met een eigen opdracht. Die gevechtsgroepen werden naar verschillende 
objecten gedirigeerd. De groep waarin ik was ingedeeld moest onder bevel van sergeant 
Zimmerman naar de Maasbruggen. 
Bij de Vier-Leeuwenbrug passeerden we een stelling van onze mariniers met daar vlakbij 
enige gesneuvelde Duitsers. Die groep had dus al gevechtsaanraking gehad. Bij het Witte 
Huis kwamen wij onder vuur. Sergeant Zimmerman verdeelde onze groep, achter het Witte 
Huis kwamen we weer bij elkaar. 
We constateerden dat het gebouw van de Nationale Levensverzekeringen even ten oosten 
van de Willemsbrug in handen van de Duitsers was. We kregen van daaruit mitrailleur vuur. 
Uit de gegevens van het Historisch Museum blijkt, dat de post in dit verzekeringskantoor de 
enige Duitse post op de noordelijke maasoever was, die de Nederlanders niet in handen 
zullen krijgen. Alle andere Duitse posten in de binnenstad zijn vóór de capitulatie op de 
Duitsers veroverd. 
 
Hels vuur 
De heer Clijssen: “we staken met behulp van de daar liggende roeiboten de Wijnhaven over 
naar de Boompjes, waar we met hels vuur werden ontvangen. Hier sneuvelde de eersten 
van onze gevechtsgroep, onder anderen Ben Bosse, die vlak voor me liep. We hadden niet 
in de gaten wat er achter ons gebeurde en wilden in dekking in de kelders onder de oprit 
van Boompjes en Bolwerk. Daar bleken ook al Duitsers te zitten, we kwamen erin na een 
hevig gevecht, waarin we met tien mariniers het contact met de rest van de gevechtsgroep-
Zimmerman verloren, al begrepen we dat die anderen aan de andere kant van de oprit 
moesten zitten. In ieder geval, de marinier eerste klasse Meulmeester was de “hoogste”. Hij 
nam de leiding en hij zond ons de stenen trap op naar de Willemsbrug.” 
 
“Die trap ligt nu nog net zo als toen. Meulmeester zei: “Jongens, niet bang zijn, we moeten 
er op af, we kunnen nu niet meer terug ”Dat was zijn laatste bevel, hij stierf boven aan de 
trap. De anderen kwamen boven, als eerste de marinier der eerste klasse Van Gassel met 
zijn mitrailleur zo’n Lewis, met trommels. Ik had een aantal mitrailleurs trommels , reikte 
deze telkens aan van Gassel, die direct zijn mitrailleur in stelling had gebracht en vuur gaf. 
Hij lag naast twee dode Duitsers. 
 



 

10 
 

Ook in de nis naast het brugwachtershuisje – die nis is er nog steeds -  lagen gesneuvelde 
Duitsers. Verder lag nog een tram ondersteboven waar de oprit naar de brug boog”. 
 
Zware verliezen 
“De Duitsers waren doodgeschoten van het gebouw van de Nationale Levensverzekering 
uit. Kijk, de Duitsers hebben dat zoals ons dat later bleek, veroverd op de mariniers. Dat 
gebeurde met heel zware verliezen van beide kanten. Wij kregen vuur van de overkant, van 
het Noordereiland dus, en ook van de spoorbrug. Ik dook over de leuning tussenbrugdek en 
fietspad, van Gassel bleef vuren tot dat alle mitrailleurmunutie op was. Hij werd ernstig 
gewond, toen hij dekking wilde zoeken, bleef voor ieder onbereikbaar en hij stierf in de 
nacht. Ik kreeg een kogel in mijn knie, hoorde van Gassel roepen, probeerde de brug op te 
komen om hem en de mitrailleur te bereiken maar kreeg een schot door mijn 
linkeronderbeen en door mijn rechter oor”. 
 
Toen kon ik niet meer omhoog komen. Mijn maats dekten me met vuur. Ik raakte een 
beetje de tel kwijt, ik weet nog dat we met zes man over waren. Toen kregen we contact 
met de anderen van de gevechtsgroep-Zimmerman die lagen aan de Oostkant bij het 
bolwerk. Maar wij konden niet bij elkaar komen. Marinier eerste klasse Ezechiël probeerde 
van de andere kant af naar ons toe te komen, maar hij werd zwaar gewond. Maar ieder van 
ons had de gelegenheid goed gericht vuur te geven en daardoor kregen de Duitsers op het 
Noordereiland blijkbaar de indruk dat het onmogelijk was de Willemsbrug te passeren. 
Ons vuur was veel beter gericht dan dat van de Duitsers, vrijwel elke kogel van ons trof 
doel. Nou, en als je niets kon raken, schoot je eenvoudig niet. 
Onze munitie was te kostbaar om te verspillen. 
 
Stalen Platen 
„Tussen de weg over de brug en het fietspad liggen stalen platen. Die liggen los voor 
mensen die onder de brug werkzaamheden moeten verrichten. We konden hier niet blijven, 
moesten ergens naar toe Een van ons trok zo’n dekselplaat weg en via dat gat bereikten 
we, nog steeds onder zwaar vuur, een brug- pijler. Maar op andere pijlers bleken Duitsers 
te zitten, het vuurgevecht ging onder de brug rustig verder. Marinier Rozenburg slaagde 
erin daaraan met goed gerichte schoten een eind te maken. Ik kon niet veel doen, had 
helse pijn. Het bleek dat we met vier man onder de brug zaten: de mariniers Timmermans 
Seegers. Van Ombergen en ik Later kwamen Roosenburg en Bernouw bij ons. toen zaten 
we met ons zessen. Toen Roosenburg erin slaagde de Duitse schutters op een andere 
pijler neer te halen, kregen we wat lucht. Van dat ogenblik moesten we de opening naar het 
brugdek in de gaten houden, om ervoor te zorgen dat er geen Duitser bij kwam. Dat is ons 
gelukt ook!” 
 

Mortiervuur 
..Toen kregen we het danig benauwd, want wij dachten dat de Duitsers de brug gin-
gen bombarderen. Maar al die herrie bleek mortiervuur te zijn van soldaten van onze 
landmacht, die de Duitse stellingen onderhanden namen  
De situatie werd hoe langer hoe gekker, wij kwamen zelfs een keer rug aan rug met 
Duitsers te staan met maar een halve meter metselwerk tussen ons in! Er waren openingen 
ln die muur, wij konden Duitse bevelen en gesprekken horen. Maar we konden niet bij el-
kaar komen. 
..Waarom die Duitsers niet een handgranaat door een opening in die muur hebben 
geworpen, heb ik nooit begrepen. Misschien hadden deze Duitsers geen handgranaat meer 
Maar als ze het zouden hebben gedaan, had niemand van ons het naverteld Ondertussen 
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verging ik van de pijn in m*n wonden, die ik niet kon verzorgen, we hadden er niets voor De 
nacht bleven we wakker, de volgende middag was het bombardement van Rotterdam, 
waarvan wij niets hebben kunnen zien, we wisten niet eens dat het gebeurde We konden 
ook geen uitval doen, omdat we niet uit onze schuilplaats konden en ook al omdat ons 
duidelijk was dat de Duitsers niet wisten waar we zaten Zij durfden daarom de brug niet 
over ” 
 

Sprong in de Maas 
„Timmerman ontdekte een reddingboei, die dingen hangen immers op regelmatige 
afstanden onder de brug met het oog op ongelukken van brugwerklieden Wij kleedden ons 
uit. sprongen de Maas in. terwijl de brug stond te schudden in het bombardement. Onze 
geweren lieten we op de pijler. We wilden naar een schip zwemmen. dat aan de Boompjes 
lag gemeerd. Maar we werden beschoten door vliegtuigen, de jagers die de bommenwer-
pers begeleidden Toen we vlak bij het schip waren, viel daarop een bom. de hele zaak ging 
in brand Toen konden we niet meer uit het water en wij moesten terugzwemmen naar onze 
pijler. Ik kon er niet op komen, ik kon m'n gewonde benen niet meer bewegen Met een touw 
van een van de onder de brug hangende reddingboeien hebben mijn maats me toen uit het 
water gehesen Allen Roosenburg en Bernouw zwommen verder, zij slaagden erin een 
bootje te bereiken Ik heb een veldfles Maaswater gedronken. nou dat heb ik geweten' Toen 
ben ik blijkbaar een tijd buiten bewustzijn geraakt. 
Na het bombardement besloten we maar via het door ons opengelegde deksel naar boven 
te gaan Wat ervan kwam, zouden we wel zien. De Duitsers stonden met de bajonet op het 
geweer rond het gat ons op te wachten Toen heb ik de stad voor het eerst zien branden 
Terwijl we werden afgevoerd was er een Duitser aan het filmen Wij moesten voor zijn film 
even blijven staan We werden naar het Duitse hoofdkwartier op het Noordereiland 
gebracht, daar moest ik meteen de eerste-hulppost in. van daaruit moest ik naar het 
ziekenhuis en van daaruit geraakte ik krijgsgevangen " 

 Het Kruis van Federatie van Europese Oud-Strijders, vaak in het Frans als het 
"Croix de la Confédération Européenne des anciens Combattants" aangeduid, is 
een particuliere onderscheiding. De "Confédération Européenne des Anciens 
Combattants", een organisatie die na de Eerste Wereldoorlog werd opgericht 
verleent het kruis aan oud-strijders die zich inzetten voor vrede, de verdediging 
van de beschaving en de vrijheid, een verenigd Europa en het bewust maken van 
de volgende generaties van de opofferingen en verschrikkingen die oorlog met 
zich meebrengt[1]. 

De gedecoreerden moeten een "carte d’ancien combattant", een oud-strijderspas 
bezitten of een oorlogsonderscheiding dragen. 

Het kruis wordt ook door Nederlandse en Belgische veteranen gedragen. Het 
heeft geen officiële status en militairen in actieve dienst mogen deze 
onderscheiding niet opspelden. 

Het rood-wit-blauwe kruis met de vier gouden stralen in de armen wordt aan een 
blauw lint met de sterrenkrans van de Europese vlag gedragen. Aan de 
onderscheiding is ook een diploma verbonden. 

 
Bronzen Kruis 
Marinier Bernouw kreeg voor zijn optreden het bronzen kruis De anderen, ook Clijsen, 
kregen geen bijzondere Nederlandse onderscheiding. 
..We werden wel voor de commissie geroepen.” vertelt de heer Clijsen. ..maar in 1952. toen 
de procedure nog gaande was. werd het bureau dat de voor mei 1940 te bestemmen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderscheiding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruis_van_de_Federatie_van_Europese_Oud-Strijders#cite_note-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diploma
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onderscheidingen moest regelen, opgeheven. Maar wij kregen alle zes later het Croix des 
Combattants de l'Europe. een hoge EEG-onder- scheiding Een Franse generaal kwam ons 
dat uitreiken. En later kreeg ik de eremedaille in brons verbonden aan de orde van Oranje-
Nassau.” Met zijn krijgsgevangenschap waren de oorlogs- avonturen van de heer Clijsen 
nog niet afgelopen. Drie keer poogde hij te ontvluchten. de derde poging slaagde Met een 
trawler uit Oostende kwam hij in Engeland, waar hij direct weer bij de mariniers werd 
ingelijfd Na de 'oorlog, in 1947. werd hij als korporaal der mariniers naar Indonesië 
gezonden Na terugkomst kreeg hij — op eigen verzoek — ontslag om als burgerambtenaar 
in dienst van het ministerie van defensie te blijven. 

 
Contact 
„Ons kleine groepje heeft nog regelmatig contact," zegt de heer Clijsen „We komen 
telkens bij elkaar. En dan is er nog het bekende Contact Oud-Mariniers. de 
vereniging die elk jaar bij elkaar komt. Herhaaldelijk heeft de heer Clijsen met zijn 
kameraden de Willemsbrug bezocht. Bij zo’n bezoek behoort, ondanks het dan te 
dragen „nette pak" onverbrekelijk een afdaling via het gat naar de pijler, waar de zes 
zo veel bange uren hebben doorgemaakt 
  

 
 

 
De onderstaande informatie is verkregen uit MINDEF afd. Decoraties te Utrecht.  

 
K.B. no.82 van 21 december 1950 

Wijlen Gerard Bosman, geb. Terband 27 oktober 1917, marinier der 1e klasse (4507) 
overl. Rotterdam 15 mei 1940 
 
Heeft zich te Rotterdam door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in 
de morgen van 13 mei 1940, toe hij met de commandant van een detachement mariniers 
bij de Maasbrug was aangekomen en een voorafgaande sectie reeds zulk zwaar vijandelijk 
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vuur, onder andere ook van de Noordelijke oever van de Maas uit een reeds door de vijand 
bezet gebouw aan de Boompjes had ontvangen, dat een lichte mitrailleur was 
achtergelaten, te trachten dit wapen veilig te brengen. 
In het bijzonder door toen de commandant ter plaatse tot tweemaal toe weigerde hem, 
gelet op het zwaar vijandelijk vuur, daartoe vergunning te geven , toch, zeggende een 
gewonde kameraad bij te willen staan, naar de mitrailleur te snellen, waarbij hij dodelijk 
getroffen daarover neerviel. 
 
Eliza Cornelis Bernouw, geb. Hedel 13 maart 1922, marinier der 1e klasse der Koninklijke 
Marine Reserve (01304), overl. Werkendam 16 december 1993 
 
Heeft zich te Rotterdam door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door op 
13 mei 1940, ingedeeld bij een groep mariniers onder bevel van een marinier de eerste 
klasse – welke groep behoorde tot een afdeling, welke opdracht had de Noordelijke kop 
van de verkeersbrug over de Maas te vermeesteren, zodat vernietiging van deze brug kon 
worden voorbereid – toe deze groep gedekt door de oprit van de Maasbrug was 
aangekomen, en een reeds ingezette groep de brug op te stormen waarbij spoedig in de 
rug en van voren zwaar vijandelijk vuur werd ontvangen, als gevolg waarvan bij de 
voorafgaande groep de groepscommandant sneuvelde en een marinier werd gewond. 
Desondanks na enige tijd toch weer voorwaarts te gaan met een marinier der eerste klasse 
het verst op de brug door te dringen, vervolgens te trachten een op de brug liggend 
motorrijwiel, hetwel het schootsveld van de medegevoerde lichte mitrailleur belemmerde, 
opzij te duwen, waarbij hij opnieuw onder hevig vijandelijk vuur geraakte en het motorrijwiel 
werd getroffen. 
Nadat de mitrailleurschutter kort daarna alleen terugtrok en sneuvelde, nog enkele uren ter 
plaatse stand te houden. 
Vervolgens tegen de avond terug te trekken en zich aan te sluiten bij vijf overgebleven 
mariniers van de oorspronkelijke voorafgaande groep, die door het verschuiven van een 
plaat van het brugdek zich op een pijler hadden laten zakken en daar dekking hadden 
gevonden. 
Tenslotte door, toen op 14 mei daaraanvolgende het vijandelijk bombardement op 
Rotterdam en het in de nabijheid inslaan van vliegtuigbommen het wenselijk maakten de 
gedekte plaats onder de brug te verlaten, in het water te springen en na een poging 
benedenstrooms een schip te bereiken, hetwelk echter in brand geraakte terug te 
zwemmen, nabij de Vier Leeuwenbrug een schip te bereiken en zich weer bij zijn onderdeel 
te melden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Links boven de auto het Brugwachtershuisje anno 2020 
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Aan het brugwachtershuisje van de oude Willemsbrug is een plaquette bevestigd als 
eerbetoon aan de verdedigers van de stad in 1940, niet bij name genoemd (zie bijlage voor 
een foto van de plaquette). In de huidige omstandigheden is het brugwachtershuisje een 
beetje in een slordig hoekje weggemoffeld geraakt, en daarmee ook de plaquette, zie 
onderstaand screenshot uit Google streetview 

 
Stadsarchief 
Rotterdam  
Hofdijk 651  
3032 CG 
Rotterdam  
Telefoon (010) 
267 44 50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Website www.stadsarchief.rotterdam.nl  

http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/
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Gemeente Rotterdam 
Cluster Bestuurs- en concernondersteuning (BCO), Directie IIFO 
Afd. Concernarchieven en - Dienstverlening 
Locatie Stadsarchief  
Hofdijk 651 
Kantoortuin, 1e etage 
3032 CG Rotterdam 
 
 
 
Op 10 mei 1985 is door generaal-majoor der mariniers Rudolphie de plaquette heronthuld, 
bij de oude Willemsbrug (zie zwart-witfoto). Tien jaar later is er opnieuw een grote 
herdenking gehouden op diezelfde locatie, waarbij Hr.Ms. Van Galen aanwezig was (zie 
kleurenfoto’s). 
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De belofte die destijds door de directeur gemeentewerken is gedaan, volgens het artikel 
van Bouman, zal hij moeilijk gestand hebben kunnen doen. De zes mariniers die hun heil 
zochten onder de brug hebben weliswaar meegedaan aan de aanval op de brug op 13 mei 
1940, maar het is moeilijk om te bepalen of zij dapperder waren dan hun kameraden die op 
die brug gesneuveld zijn, danwel gewond terug moesten trekken. Er is een mythe ontstaan 
dat deze zes mariniers een Duitse aanval hebben tegengehouden, maar daarvoor zaten zij 
zelf in een veel te benarde positie. Zij konden eigenlijk geen kant op. De Duitsers konden 
de brug niet oversteken omdat er diverse mitrailleurs (van zowel de Koninklijke Landmacht 
als van het Korps Mariniers) tactisch goed opgesteld stonden op de noordelijke Maasoever, 
waardoor niemand de brug kon oversteken. Zo zaten er mariniers op de bovenste 

verdiepingen van het Witte Huis, van 
waaruit zij goed zicht hadden op de 
brug.  
 
Het was na de oorlog moeilijk om vast 
te stellen welke mariniers er nu precies 
hebben deelgenomen aan de aanval 
op 13 mei 1940. De compagnieën die 
hiervoor zijn ingezet waren tijdens de 
meidagen haastig samengesteld en er 
is geen administratie 
bijgehouden/bewaard gebleven. Het is 
zelfs niet exact bekend wie er allemaal 
de brug bereikt hebben. Daarmee werd 
het onmogelijk om een kloppende lijst 
op een plaquette aan te brengen, 
zonder mensen te kort te doen.  
 
De heer Bouman is ook niet echt goed 
op de hoogte van de ‘waarde’ van 
onderscheidingen. Het ‘Croix du 

combattant de 1’Europe' is geen dapperheidsonderscheiding. De onderscheiding heet 
eigenlijk ‘Croix de la Confédération Européenne des anciens Combattants’ en is een 
particuliere onderscheiding die niet in een officiële decoratiegesp gedragen mag worden. 
Iedere Europeaan die kan aantonen dat hij oorlogsveteraan is mag deze Franse medaille 
aanvragen. De Militaire Willems Orde is een Nederlandse dapperheidsonderscheiding die 
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bij hoge uitzondering wordt uitgereikt aan militairen die zich hebben onderscheiden door 
acties van ‘moed, beleid en trouw’.  
 
Ik hoop dat ik uw vraag hiermee enigszins beantwoordt heb. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

Sjak Draak 
collectiebeheerder Mariniersmuseum 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Ik hoop dat u na alle informatie een beter beeld heb gekregen van deze uitzonderlijke 
situatie waar de mannen van het Korps Mariniers alsmede die van de Landmacht in hebben 
verkeerd.  
                    “ Verdedigers van de Willemsbrug wachten op erkenning”  
Is een tekst waar als snel over wordt geoordeeld…. Ik hoop dat ik na publicatie van het 
geheel u wat meer inzicht heb kunnen verstrekken in het hoe en waarom. 
 
Arie Krijgsman 
Redacteur ten Anker  

 
Bovenstaande tekening geeft veel duidelijkheid over het eerder geschrevene…. 

Respect ! 
Het is de redactie niet bekend bij wie het copyright ligt van bovenstaande tekening, mocht u er aanspraak op 

hebben, laat het me dan even weten zodat ik het alsnog kan vermelden!  
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Met dank aan : 
 
Nationaal Archief Den Haag v.d. Frans Jansen 
Ministerie van Defensie afd. Decoraties v.d. Bert Keers 
Gemeente Rotterdam v.d. Theo de Bruin coördinator CAD 
Stadsarchief Rotterdam v.d. Joop Verkamman, medewerking dienstverlening. 
Mariniersmuseum Rotterdam v.d. Sjak Draak, collectiebeheerder Mariniersmuseum 
 

 


