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Oorlog en bevrijding: een jeugdherinnering
Lay-out: Andrzej Skibiński

Al 70 jaar bewaard: het petroleumtoestel
en de spanzaag
Mijn opa heeft nog steeds een ouderwetse spanzaag en ook
het petroleumtoestel valt mij op. Het is duidelijk te zien dat
ze gebruikt zijn en misschien al heel wat jaren geleden.
Dat klopt zei mijn opa want ik was bij het uitbreken van
de oorlog pas bijna 10 jaar toen het oorlogsgeweld in alle
hevigheid op ons afkwam. De evacuatie van Breda met plm
100 doden bleek namelijk een totale vergissing te zijn. Nu
zijn er alleen nog herinneringen aan de tijd dat ons land
langzamerhand werd leeggestolen door de bezetter en wij
daardoor straatarm werden.
Ja maar opa, waarom hebt U dan juist die zaag en dat petroleumtoestel bewaard?
Nou, jongen, dat heeft alles te maken met de dagelijkse erger
nis als er ineens geen gas was om te koken. Zo maar ineens
floepte het gas weer eens uit en dan moest als noodoplos
sing het eten opgewarmd worden op het petroleumtoestel.
Het evacuatiemonument was zelf ook op de vlucht en dat tot viermaal toe: Parkstraat, vóór de
Maria Hemelvaartkerk in de Ginnekenstraat waar nu de Houtmarktpassage is, vóór het toenmalige politiebureau aan de Markendaalseweg en tenslotte definitief beland in het Valkenberg.

Gedenksteen in Sint-Niklaas (B), 51 slachtoffers
tijdens de evacuatie uit Breda

Je moest er wel bij blijven staan want soms begon het
akelig te walmen met een stinkende petroleumgeur.
Maar wat heeft dat te maken met die spanzaag, opa?
Toen er ook geen petroleum meer te krijgen was gingen we
hout sprokkelen in het bos met o.a. de kinderwagen als
transportmiddel. Het fornuis kon dan op hout worden
gestookt en van te voren dikke takken kleingemaakt met
de spanzaag. Dat ging vaak met moeite en ik herinner
me daarbij een lamme arm door de zoveelste injectie
met een grote pijnlijke naald tegen al wéér een besmettelijke
ziekte. De injecties van nu zijn maar speldenprikken.
Opa, was er ook geen gas genoeg voor de CV?
Je zult het niet geloven maar voor de meeste
mensen bestond CV helemaal niet en hadden ze
alleen maar een kolenkachel. Toen er ook prak
tisch geen kolen meer waren was een pot-kachel,
een zogenaamde allesbrander, de oplossing om
zuinig te stoken met sprokkelhout. Zodoende
werd de spanzaag intensief gebruikt. Het vuur
kon worden getemperd door het af te dekken
met aardappelschillen. Die manier van bezuin
igen is nu na zoveel jaar bijna niet meer voor te
stellen.
De beste plaats was thuis bij de kachel en wij,
kinderen studeerden aan de grote tafel, want al
leen daar brandde licht. De wereld bestond
uit thuis, school, werk en kerk.
Ontspanning buiten de deur
was er nauwelijks. Eén keer
per jaar een gratis middagvoorstelling voor de «Bond van grote gezinnen»
zo ook het jaarlijkse optreden van de Zang- en muziekschool en
tenslotte een enkele keer een toneelstuk van Sint Fidelis van
de paters Capucijnen in de Schorsmolenstraat.
WAT ER NIET WAS OF ZELFS NIET BESTOND
•
•
•
•
•

geen centrale verwarming en maar 1 kachel
geen TV, video, geen telefoon enz.
geen auto, hooguit een paar gammele fietsen
geen bad, geen douche, geen wasmachine
alleen maar koudwaterkranen

•
•
•
•

geen koelkast, geen keukenapparaten
steeds minder gas, water, licht
steeds minder brandstof
steeds minder levensmiddelen enz. enz.

Maar opa: je kon toch gewoon naar school en op je kamer huiswerk maken?
Ja, naar school dat ging wel maar altijd te voet want
fietsbanden waren er niet meer, De ballpoint bestond
toen nog niet en met zogenaamde kroontjespennen
bleven we vaak steken in de houtvezels van het slechte
papier. Een enkeling had een voor die tijd dure vulpen.
In die vijf oorlogsjaren is ook bijna niet meer na te
gaan hoeveel keer scholen ontruimd moesten worden
voor de bezetter en dan maar provisorische oplossin
gen. Vaak moest het schoolmeubilair door de leerlin
gen zelf worden gesjouwd naar het volgende adres. In
de winter stonden de ijsbloemen op de ramen en was
de huiskamer de enige plaats waar warmte was en ook
licht om je huiswerk te maken. Op het laatst zelfs al
leen nog maar een transformator-lampje van 12 Volt
want ook electriciteit werd steeds schaarser.
NIETS GEMENGD,
ALLES GESCHEIDEN
Opa wat bedoelt U daarmee?
In onze tijd was het totaal onbekend dat er meisjes
op je school zaten want in dat opzicht was alles ge
scheiden. Gemengd zwemmen was sowieso totaal uit
den boze en mocht je ooit
een blik kunnen werpen in
het vrouwenbad dan zag je
alleen maar badpakken en
de bikini moest toen nog
worden uitgevonden. Nog
erger zelfs: ook de mannen
droegen in feite badpakken
want de zwembroek was
nog lang niet algemeen.
Huize Trianon aan de Baronielaan,
het woonhuis van Charles Smits, Consul-Honorair van België, zeer sociaal bewogen in het Breda van toen. Tijdens de
oorlog werd zijn villa in beslag genomen
door de bezetter.

Het bruggetje van het toenmalige natuurbad “De Prinsenplassen” aan de Overaseweg. Behalve voor kinderen was
er voor mannen en vrouwen een apart gescheiden doorgang. In de zomervacantie mochten we te voet naar het
Liesbosch waar de vader van opa dan aan een lange tafel
tracteerde op 1 fles limonade gazeuse, priklimonade voor
7 kinderen. Dus ieder een paar slokjes en dan een boertje.
Als er 7 boertjes waren geteld mochten we nog even in de
doolhof want die was gratis en dan weer te voet terug. De
dag was omgevlógen en we keken er voldaan op terug.

Zo deed het gerucht de ronde dat er op «Trianon», een villa in Franse stijl aan de Baronielaan,
Duitse grijze muizen, vrouwelijke militairen,topless lagen te zonnen. Daar moest ik als tiener
het fijne van weten en een weg zoekend naar de achterzijde van de villa totdat…het plotsklaps
begon te regenen. Helaas, abrupt einde opwindend verhaal.
EEN HAAST EINDELOZE LIJST PROBLEMEN
Langzamerhand was bijna alles op de bon en dat
betekende in werkelijkheid dus van alles veel te
weinig. In feite zelfs was er nauwelijks gelegenheid
tot sport want sportkleding kon je wel vergeten en
op schoenen en kleding moest je wel heel erg zuinig
zijn en doodgewoon nauwelijks meer te vervangen.
Bovendien waren de meeste clubs zoals scouting
door de bezetter verboden.
Veel kinderen kregen last van wintervoeten in de
toch al knellende schoenen. Die opgezwollen voe
ten waren een gevolg van gebrek aan vitaminen door
het eenzijdige eten. Zelfs 2 x per dag aardappelen in
de vorm van stamp maar dan zonder jus omdat het
vlees ontbrak. Door die aardappelbuik kon je er flo
rissant uitzien en toch misschien tegelijk ondervoed.
In de pan waarin de stamp werd klaargemaakt, vielen
door het houtvuur extra snel gaten die dan door de
loodgieter met stoppen gedicht werden. Op school Het voormalige distributiekantoor in de Kloosterlaan met rechts
de Pasbaan. Hier heeft echt heel Breda vaak urenlang
aten we in de pauze een meegebrachte peenwortel daarvan
in de rij gestaan om bijvoorbeeld levensmiddelen-bonnen af te
halen. Na de sloop is het nu een groot parkeerterrein.
waarvan we de kern tot het laatst
bewaarden omdat die toen zo lekker zoet smaakte.
Een broer van opa heeft de knellende schoenen te lang gedragen totdat hij er Japanse voetjes
van overhield. Toen was voor mijn vader letterlijk de maat vol en van alle kinderschoenen
sneed hij radicaal de neuzen af zodat ze voor altijd passend werden. De vader van opa was tam
bour-maître in WO I en sloeg in 1944 regelmatig een professionele roffel op zijn lege etensbord
onder de uitroep «ziezo, het vlees was lekker»juist omdat het er niet was.
Mijn winterjas was groen uitgeslagen van ouderdom en als noodoplossing werd de stof ge
keerd, dus aan de binnenkant groen en van buiten als nieuw. Wij, zes broers hadden één ma
trozenpakje dat na elkaar gedragen werd en dan ook alleen maar op zondag.
Praktisch niemand had een koelkast laat staan een diepvriezer en daarom werd er veel geweckt,
dat wil zeggen etens
voorraad opgeslagen in
weckflessen en lucht
dicht afgesloten. De
moestuin zorgde voor
het inmaken van verse
groente en ook fruit en
bewaard voor de winter.

SPANNING EN ZELFS ANGST
Jawel, voortdurend want overdag waren dat razzia’s, plotselinge overvallen door de bezetter of
handlangers op bijvoorbeeld Joodse landgenoten. Ook kwam de vader van opa totaal onver
wacht in een plotseling afgezette straat door Duitse soldaten waar ze zijn fiets, toen nog met
banden, in beslag namen, beter gezegd gejat hebben.
Met name ’s nachts
kwamen regelmatig geal
lieerde bommenwerpers
over op weg naar Duitsland. Vaak in grote aan
tallen in een angstaanja
gend aanzwellend geknal
van het Duitse luchtaf
weergeschut dat het zacht
ronken van zoveel vlieg
tuigen hoog in de lucht
overstemde.
Explosies
waren duidelijk hoorbaar
en het gillend geluid van
een getroffen neerstor
tend toestel was angst
aanjagend. Ik hoor mijn vader nog zeggen «die arme Duitse vrouwen en kinderen». Zij waren
immers de onschuldige slachtoffers.
Tenslotte moest je altijd heel erg op je woorden passen want overal konden verraders zijn en
dan opgepakt worden. Toch durfden wij hardop «ploens ploens» te roepen als voorbijmarcherende Duitse soldaten «Und wir fahren gegen Engeland» zongen.

Heel toevallig had een
café aan de Grote Markt
vóór de oorlog al een
Duitse naam «Zum Franziskaner». Tijdens de oorlog werd juist daar een
podium opgesteld voor
een défilé. De KMA herbergde toen veelal Duit
se matroosjes, min of
meer werkeloos door het
toenemend verlies van
schepen. Als tijd
verdrijf
marcheerden ze dan voorbij een aantal hotemetoten.

Een zusje van opa mocht gaan logeren bij Tilburg. Jouw opa en mijn pa brachten haar naar de
trein die in een grote stoomwolk vertrok. Nauwelijks Breda verlaten of geallieerde vliegtuigen
doken er op neer. Pas zoveel uur later hoorden we dat passagiers de schietaanval overleefden
toen de trein stil stond en zij, dus ook zus An, dekking zochten onder aan de spoordijk.
In een overmoedige bui besloten een broer en ik in het verzet te gaan of liever gezegd een sa
botagedaad te plegen. Gehate aanplakbiljetten met altijd wéér slecht nieuws van de bezetters
zouden wij trachten te verwijderen.

Helaas lukte het niet om een affiche als deze woedend af te kunnen scheuren.

Om kort te gaan: in het duister (er was nauwelijks of geen straat
verlichting en bovendien waren overal alle ramen op Duits bevel
verduisterd) ) lukte het ons een plakkaat volledig af te scheuren
en toen we thuis onder het lampje boven tafel de tekst ont
waarden kwam de ontgoocheling: «een oproep tot het bijwonen
van een vergadering van de konijnenfokvereniging “het knab
beltje”».
Einde georganiseerd particulier verzet!
Overdag als er luchtgevaar dreigde hoorde je overal in de stad
sirenes met waarschuwende hoge en dan weer lage tonen. Als
het gevaar voorbij was hoorde je die sirenes met één langgerek
te hoge toon. Was je tijdens het luchtalarm nog onderweg dan
viel het niet mee om een geschikte schuilplaats in de buurt te

hebben.Tenslotte hadden we enkele malen te maken met het angstige geluid van snel naderbij
komende kletterende paardenhoeven, extra sterk weerkaatst door vaak lege straten. Dat bete
kende dan voor de zoveelste keer een paard op hol en dan moest je zo snel mogelijk dekking
zien te zoeken.
DE ZOGENAAMDE
OPENBARE
SCHUILKELDER
Die waren nodig als er bom
men of granaten zouden
vallen.
Als er gevaar in aantocht
was en een sirene begon te
loeien moest je als de wiede
weerga een schuilplaats zien
te vinden. Als je thuis was
kroop je snel in de kelder
of onder de trap en als je
onderweg was zocht je de
De ingang van een schuilkelder was niet bepaald uitnodigend
dichtstbijzijnde openbare
schuilkelder, een veel te mooie uitdrukking voor een soort loopgraaf, overdekt met graszoden
en gestut door balken. Een voor mij beruchte «schuilkelder» was op de middenberm van de
Wilhelminastraat waar ik een keer bovenop klom, naar beneden spurtte, over een draad flik
kerde en toen een arm brak.
Daar in het midden van de straat lag mijn fatale schuilkelder.

Geen hond heeft er ooit geschuild of toch juist honden want het lag daar beneden vol met
stront en aangevuld door wildplassers.
Kortom: eerlijk gezegd «een openbare schijtkelder!»
HET STRAATBEELD VAN TOEN
Steeds minder particuliere auto’s en op
het laatst helemaal niet meer. Van de in
beslag genomen auto’s werd de halve car
rosserie gesloopt en in plaats van de ach
terbank twee houten zitbanken tegenover
elkaar. Primitief Duits troepentrans
port. Op een hek bij de ombouwgarage
stond bovendien in grote letters: WEHR
MACHT TANKSTELLE.
Wel zag je steeds meer paard en kar en
daarmee ook de brutale leegroof van
bomen uit het bos. Nog een enkele fiets
met luchtbandjes en anders met tuinslang
of zelfs op de kale velg.
Militair verkeer was er altijd hoewel ook
bij de bezetter nog veel met paarden
tractie. Tot onze verbazing zagen we
fietsende soldaten passeren, zich kramp
achtig vasthoudend aan een sleepkabel.
Slechts één keer gezien want vast en ze
ker is er eentje van zijn fiets gedonderd
en toen de hele club. Meteen einde van
het experiment.
Wat nog overbleef van het openbaar ver
voer op de weg waren de taxi’s met een
grote ballon gas op het dak en de lijnbus
sen met een soort kachel,
een houtgasgenerator op
sleeptouw.
Verleidelijk was het al
tijd om bijvoorbeeld
met paard en kar van de
groenteboer mee te kun
nen liften. Dat lukte vrij
aardig maar door een
mislukte afsprong reed
een achterwiel met ijzeren
velg over me heen, geluk
kig net langs mijn hoofd.
Wonder boven wonder

niks gebroken maar wel duidelijk zichtbaar was een enorme blauwe plek over mijn hele li
chaam. Het kringhuis van de NSB op de Ginnekenweg kwam er zich mee bemoeien en gaf die
arme groenteboer de schuld. De volgende dag kwam Giel, want zo heet de groenteboer, hij mij
een fruitmand brengen terwijl het toch mijn eigen domme schuld was.
Kruispunt Ginnekenweg-Komeetstraat: links op de hoek de ombouwgarage en toen met een bord “Wehrmacht Tankstelle”.
Op de andere hoek het tweede pand het toenmalige NSB-kringhuis. Op dit kruispunt raakte ik onder een ijzeren velg van de groentekar.

KANONGEBULDER KOMT DICHTERBIJ
Telefoon had U dus niet, opa ? Nee, jongen, dat was pas veel jaren later zo rond 1960!
U kon dus niemand opbellen voor het laatste nieuws. Hoe kon U dan weten wat er aan de hand
was en het niet in de krant stond, bijvoorbeeld dat kanongebulder ?
Door stiekem naar radio Oranje in Londen te luisteren maar dat deed lang niet iedereen, want
behalve koperen voorwerpen had heel Nederland ook de radio’s in moeten inleveren. Wie nog
een tweede radio had en toch naar Londen luisterde moest dat in het geheim doen bijvoorbeeld
in een keukenkastje.
Het dagblad was nog maar één kantje groot en daarin kon je bijvoorbeeld lezen « Gent volgens
plan ontruimd». Voor ons betekende dat «de vijand is ook daar op de vlucht geslagen». We
wisten dan wel dat het front dichterbij kwam. Bovendien werd dat thuis bijgehouden door een
grote landkaart waarop steeds de nieuwe frontlijn werd aangegeven, dankzij het echte nieuws
dat we hoorden van stiekeme Londen-luisteraars.

Een eerste voorteken van de naderende bevrijding was de komst van Duitse soldaten met
zwarte broeken en een doodskop als embleem. Zij nestelden zich in Ginneken in poorten en
stegen met geschut. Niet alleen in de Raadhuisstraat maar o.a. ook naast Bad Wörishofen in de
Duivelsbruglaan, een kuuroord..
Het kuuroord waar Ginneken zo trots op was. Rechts van het gebouw onder de bomen pal naast het water stond Duits geschut.

Met mijn broer Kees drentelden we door de Duivelsbruglaan omdat we spijbelden uit de H.
Mis en die tijd dus op moesten vullen. Zo kwamen we als kinderen in gesprek met de beman
ning van Duits geschut pal naast de Mark en ook pal naast Bad Wörishofen. We kregen er kuch
en honger hadden we toen altijd en bovendien zagen wij geen vijand in een vriendelijke Duitse
soldaat.
Twee uur later: het kuur
oord totaal verwoest met
27 doden. Dat was op 13
oktober 1944, een vreselij
ke vergissing want een
Duitse generale staf aan
de overkant van de brug
ontsprong daarmee aan de
vergelding.
Net als op 4 en 5 oktober
Op deze plaats stond het kuuroord
en het gemiste doelwit was juist
over de brug aan de overkant.

toen het drama van de
Vloeiweide plaats vond
met 17 doden laaiden
de emoties weer hoog
op en zodanig dat op
Duits bevel een samen
scholingsverbod kwam
waarbij ook echt ge
schoten werd. Ik heb
nog 2 slachtoffers ge
kend, zeer vernederend
in hun achterwerk raak
geschoten.
Ook passeerden een
keer krijgsgevangenen in khaki-uniform onder Duitse bewaking. Tot onze grote verbazing
kwam een merkwaardig voertuig voorbij met een platte neus en alleen maar een dakje van
zeilgoed: een buitgemaakte en later overbekende JEEP ! Tegelijk was er het angstaanjagend
geluid van een tiental ronkende ratelende passerende rupsvoertuigen en voorlopig gestald in
een garage.
DE BEVRIJDING VAN BREDA
Wie nog op straat was ging zo snel mogelijk naar huis en zocht een schuilplaats, het liefst in een
kelder. Ons gezin van negen personen kreeg gastvrij onderdak in de grote kelder van «Jaak van
Wijk» vroeger slagerij Brokx en nu nog te zien aan de granieten vloer in de zaak en aan de gevel
steen. Door het rooster hoorden we straatgevechten naderbij komen en tegelijk een enorme
klap: Duitsers bliezen de
Baronielaanbrug op en toen
sneuvelden heel veel ruiten
in de omgeving. We hoorden
Duitse commando’s en dan
onverstaanbare
comman
do’s totdat twee geallieerde
offi
cieren zich meldden in
de keuken van Brokx met
stafkaarten. Tot onze verba
zing maar ook ontroering
lazen wij op hun uniform
«POLAND» Hoe was het
mogelijk, immers Polen was
ook bezet gebied en toch een
Poolse bevrijding van Breda
waarvoor, zo bleek achteraf, 40 Poolse jongens sneuvelden.
Voorafgaand door een zogenaamde flail-tank met een angstaanjagend geluid van kettingen
die het plaveisel ranselden, trok het Poolse leger binnen. We wachtten nog op het paardenvolk
maar al gauw bleek dat de Poolse divisie volledig gemechaniseerd was.

Het Valkeniersplein in 1944

Bij de Poolse bevrijding werd een groot groen doek op het plaveisel uitgespreid. Nieuwsgierige omwonenden werd uitgelegd dat dit als bevriende
herkenning was voor geallieerde vliegtuigen. Poolse militairen waren in Normandië door schade en schande wijs geworden toen ze tot tweemaal
toe werden aangevallen door… geallieerde vliegtuigen! Primitieve communicatie want zelfs na de bevrijding kon je struikelen over alle over de
stoepen uitgelegde telefoondraden.

Voor ons bijna niet te bevatten, zó zeer waren we
onder de indruk. Als helden zijn onze bevrijders
begroet en velen van hen genoten even later van
Nederlandse gastvrijheid. Vriendschapsbanden
en ook liefdesbanden met Poolse bevrijders zijn
ook nu na 70 jaar met recht de eretitel waard: «
Breda met een Pools stempel » met de inmiddels
legendarische woorden «Dziękujemy wam Pola
cy» Wij danken de Polen.
Een dissonant was het kaal knippen van vrou
wen zo maar op straat, die vriendinnetjes zou
den zijn geweest van Duitse soldaten. Nog hel
der voor de geest zie ik zo’n slachtoffer dat ook
nog eens geschopt en bespuwd wordt door woe
dende omstanders.

Władysław Nowak en Ludwig Staszek,
beiden veteranen, houden de erewacht
bij het bevrijdingsmonument naast
de ingang van de kerk in Bavel

DINSDAG 31 OKTOBER 1944
Nieuwsgierig en bijna tegelijk geschokt zag ik het zwaar beschadigde huis, Raadhuisstraat 28 in
Ginneken naast de poort waar zich eerst nog Duitse soldaten met hun geschut posteerden. De
bemanning was nog heilig overtuigd geweest van een overwinning maar één van hen ging toch
te biechten bij pastoor Doens in de Laurentiuskerk.
Nu was er geen levend wezen nog te bekennen en tot overmaat van ramp zag ik twee buiten
gevecht gestelde Poolse brenguncarriers. Er was maar één conclusie: het Duitse geschut in de
poort die nu PELIKAANPAD (X) heet met van daaruit de Bavelselaan als schootsveld, heeft
de Poolse bevrijders dichtbij laten komen om hen vervolgens de volle laag te geven. Eindelijk
kreeg men die Duitse schutters in de gaten en werden granaten afgevuurd op die poort en daar
mee noodgedwongen op huisnr. 28. Gevolg: een familie in doodsangst daaronder in de kelder
en… gered door de buren van nr. 26 door met een moker een gat te slaan in de keldermuur
(kort na de bevrijding kroop opa door dat zelfde gat in de keldermuur om een idee te hebben
van een ontsnapping van toen in doodsangst).

Vanuit het Pelikaanpad plaatste het Duitse geschut voltreffers en toen kwam er van Poolse zijde het nodige tegenvuur.

(X) het huidige Pelikaanpad was vroeger de toegang tot een parkachtig grote tuin achter de
panden Raadhuisstraat 28 en 30 en smederij 32 waar drie tantes naast elkaar woonden. Van
hen kreeg ik wel eens een boterham toegestoken. Dit park was mijn speelterrein met Ginne
kense kameraadjes. In 1940 had zich in dat park al Duitse cavalerie genesteld en opa herinnert
zich nog het vriendelijke contact met Otto en Benno, twee Duitse cavaleristen.

Zelfs als kind wisten we precies waar zich de Duitse hinderlagen in Ginneken bevonden. Waar
om deed het verzet daar weinig of niets mee?
De Poolse voorhoede zat op zaterdagavond al bij de kerk aan de Overakkerstraat. Op zondag
morgen 29 oktober 1944 deden ze daar nog een schietgebedje en begonnen toen pas echt te
schieten. Daar op die plek had het verzet en dus al buiten levensgevaar een strategisch plan
Ginneken kunnen overhandigen.

Een Poolse voorhoede was op zaterdagavond 28 oktober 1944 al bij de kerk in de Overakkerstraat, het huidige Mariaplein. Van hieruit begon op
zondag 29 oktober de bevrijding van Breda. Eerst met een schietgebed en toen gingen ze echt schieten.
In onze herinnering denken we terug aan overvolle zondagsmissen gedurende de bezetting en dat met veel morele steun van het Nederlandse
episcopaat, vaak in vlammende protesten op de preekstoel jegens de bezetter.

EN TOEN KON MEN HET KOPER WEER OPGRAVEN
Liever werd weinig of niets ingeleverd en begraven in de tuin. Bij de bevrijding werden de ko
peren snuisterijen weer opgegraven en kon men ongestoord naar radio Oranje luisteren «De
stem van herrijzend Nederland»
Overal in Breda werden feestelijke activiteiten georganiseerd, zoals «bal champêtre» (open
luchtbal). Ook voor kinderen was er feest met allerlei spelletjes. Zo was er een wedstrijd zak
lopen en opa finishte als tiende (eerlijk gezegd waren er maar 10 deelnemers) Als prijs kreeg ik
een mud aardappelen maar nog buiten adem voelde ik het eerder als straf. Poolse militairen
hoorden bij het straatbeeld en ….in de kerk. Vaak gastvrij ontvangen bij de bewoners. Zo ook
bij opa thuis, twee Poolse jongens kregen een warm plaatsje bij de kachel en kwamen maar al te
graag weer terug als ze verlof hadden. Opa herinnert zich dat als zeer gezellige bezoeken muzi
kaal omlijst met piano- en vioolspel, toen nog limonadefeestjes.

Op 11 november 1944 werd de Poolse na
tionale onafhankelijkheid herdacht ondanks
de nog voortdurende bezetting van Polen. In
Breda althans werd dat gevierd met een plech
tige openluchtmis met militaire eer, met een
defilé en een kinderzanghulde voor generaal
Maczek en zijn mannen. Wat was ik trots om
daarbij te zijn en het Poolse volkslied te zin
gen op maat en ritme van een echte mazurka,
inclusief zogenaamd de Poolse taal kennend.
Rond die tijd echter kwam er een nieuwe
angst: de V1 met de V van Vergeltungswaffe,
ronkend boven ons hoofd op weg naar
Londen. Als de motor ophield betekende
dat grote angst waar dat projectiel neer zou
komen. In en rond Breda heeft dat schade
maar helaas ook slachtoffers geëist.

Onze Poolse gast, Edward Dziacko, later vriend voor het leven, samen
met zijn Bredase pleegvader. Typisch Poolse tragedie: de vader van Edward werd op Duits bevel opgeroepen om mee te helpen aan de verde
diging van zijn woonplaats Katowice.

Begin april 1945 vertrok de gehele Pantser
divisie van Maczek al strijdend richting N-O
Nederland en richting Wilhelmshaven. Vanaf
1947 kwamen Poolse jongens als burger te
rug naar Breda om zich te verenigen met hun
Nederlandse bruidjes. In een nieuwe strijd,
namelijk de strijd om het bestaan bouwden
ze zonder veel hulp een tweede leven op en

De V 1toevallig niet ontploft, een nog primitieve raket en al voorzien van een straalmotor.

tegelijk verbitterd vanwege een nieuwe bezetter van
hun vaderland. De impact van onze Poolse bevrijding
is diepgaand en blijvend en daarvan getuigen naast
veel monumenten en organisaties ook o.a. de vele Bre
danaars voor wie Polen hun vaderland is.
Breda, de hoofdstad van Polen in het buitenland, zoals
de toenmalige burgemeester Merkx met enige trots
wist te zeggen, tevens bijzonder trots op zijn klein
zoon Radek!
Tom Peeters, april 2014
Een niet-commerciële uitgave van het Generaal Maczek Museum
en alleen maar samengesteld voor promotie-doeleinden.

“Dziękujemy wam Polacy” in een middeleeuwse koorbank in Breda. In houtsnijwerk neemt een Poolse soldaat
een vijand gevangen. In 1944 was deze koorbank door
Pools granaatvuur beschadigd en later artistiek en origineel met deze afbeelding opgelost.

Poolse graven in Breda
in het stadsdeel Ginneken.

Mariategel bedoeld om de woning te vrijwaren
van oorlogsgeweld. Naast de geglazuurde duur
dere tegel zag men bijna overal in Breda de
Mariategel in baksteenkleur.Dankzij een Poolse
bevrijding was er inderdaad weinig schade.

1979: overkomst van 80
veteranen, onze bevrijders,
uit Polen, toegezongen
door Bredase schoolkinderen
met het Poolse volkslied.
(ANP-foto)

Tom Peeters
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