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In opdracht van het Generaal Maczek Museum en Fifty-One Club Breda
samengesteld lessenpakket voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 van het
basisonderwijs.
Dit lessenpakket wordt uitgebracht in het kader van de
viering
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Inleiding
DOELSTELLING
Een vastomlijnd en kwalitatief hoogwaardig educatieprogramma aanbieden voor
de doelgroep die bestaat uit de bovenbouw van het basisonderwijs.

!

NEVENDOELSTELLING
Het aanbieden van een educatieprogramma aan de doelgroep en haar
leerkrachten, zodat zij een bezoek aan het museum als onderdeel van het
geschiedenisonderwijs gaan inzetten.
De wens is dat iedere scholier in de leeftijd van 11 - 15 jaar minimaal één maal
een bezoek heeft gebracht aan het Generaal Maczek Museum.

!

MISSIE
Wij achten het van belang dat kinderen – en volwassenen – kennis opdoen over
de landelijke, lokale en regionale geschiedenis van W.O.II in het algemeen en de
inzet van de 1e Poolse Pantserdivisie, bij de bevrijding van Breda, in het
bijzonder.

!

DOELSTELLINGEN PROJECT
• De leerlingen kennen de hoofdlijnen van Nederland in de Tweede
Wereldoorlog.
• De leerlingen kennen de hoofdlijnen van de geschiedenis van Breda in de
Tweede Wereldoorlog.
• De leerlingen maken kennis met lokale verhalen over de bezetting.
• De leerlingen ervaren hoe lastig het is om in oorlogstijd keuzes te maken.

!

INLEIDING
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Lessenserie
De geschiedenismethoden richten zich op het landelijk verhaal over de Tweede
Wereldoorlog.
Het “Bredaas Verhaal” vertelt zowel het regionale als het Bredase oorlogs- en
bevrijdingsverhaal.

!

OPZET VAN DE LESSENSERIE
De lessen kunnen onafhankelijk van elkaar worden aangeboden.

!

• Les 1
De eerste les is een algemene les over de Tweede Wereldoorlog en grijpt terug
naar het landelijk verhaal uit de geschiedenismethode.

!

• Les 2
Na deze landelijke introductie zoomen de leerlingen in de volgende lessen steeds
verder in op de oorlogsverhalen uit hun eigen omgeving.
In de tweede les staat het regionale en lokale oorlogsverhaal centraal.
Iedere leerkracht is geheel vrij om uit de serie “Bredase” verhalen die
onderwerpen te kiezen die het beste bij de groep passen.

!

• Les 3
De derde les bestaat uit een bezoek aan het Generaal Maczek Museum in Breda.
Er wordt een bezoek gebracht aan de vaste expositie die zich speciaal richt op de
geschiedenis van de Poolse militaire inzet aan het West-Europees front in de
jaren 1939 – 1945.
Ook beschikt het museum over de deeltentoonstelling “De Vlucht”.
Deze gaat nader in op de exodus van de Bredanaars in mei 1940.

!

• Les 4
Tijdens de vierde les maken de leerlingen n.a.v. de verstrekte informatie hun
eigen oorlogsmonument.
De leerlingen kunnen zich laten inspireren door het bekijken van een serie foto’s
van Bredase oorlogsmonumenten.

LESSENSERIE
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Les

Focus

Onderwerp

Lesmateriaal

1. Introductie

Landelijk

Tweede
Wereldoorlog

Geschiedenismethode
en Achtergrondinformatie
(zie 1.2)

2. Verdieping

Regionaal/lokaal

Bredase verhalen

Breda in de Tweede
Wereldoorlog (zie 2.1)

3. Bezoek
Landelijk/regionaal 1e Poolse
Generaal Maczek
Pantserdivisie
Museum

Educatie museum
Film

4. Verwerking

Fotoserie

Kunstzinnig

Monumenten
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KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS GROEP 7 + 8
De lessen sluiten aan bij de volgende kerndoelen:
Culturele competentie:

!

Receptief vermogen
▶ Kerndoel 56
De leerling ontwikkelt het RECEPTIEF VERMOGEN.
Hij kan zich open stellen voor culturele uitingen.
De leerling ervaart plezier in het leren van kunst en cultuur.
- De leerling maakt kennis met materieel erfgoed in Nederland.
- De leerling maakt kennis met gebruiken, gewoonten en rituelen in
verschillende
tijdsperiodes en in verschillende culturen.
- De leerling kan met aandacht luisteren naar en lezen over verhalen bij
voorwerpen, gebruiken en gebeurtenissen.

!

Creërend vermogen
▶ Kerndoel 54
De leerling denkt, creëert en produceert op creatieve wijze.
De leerling geeft gevoelens, ervaringen en ideeën vorm.
-De leerling kan cultureel erfgoed binnen Nederland op creatieve wijze in kaart
brengen.
-De leerling kan op kunstzinnige wijze verslag doen van de verhalen die hij heeft
gehoord en gelezen over gebeurtenissen uit een andere cultuur.

!

Reflectief vermogen
▶ Kerndoel 55
De leerling leert op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
LESSENSERIE
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-De leerling kan een beargumenteerde mening geven over het cultureel erfgoed
waarmee hij in aanraking is gekomen.
-De leerling kan eigen associaties en ervaringen bij cultureel erfgoed bespreken
in relatie tot maatschappelijke kwesties van toen en nu.

!

Analyserend vermogen ▶ Kerndoel 51
-De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze
leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
▶ Kerndoel 52
-De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het volgende tijdvak:
wereldoorlogen en Holocaust.
▶ Kerndoel 53
-De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen
uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met
de wereldgeschiedenis.

!

Vermogen tot ZELFSTANDIG WERKEN
De leerling kan plannen en organiseren binnen activiteiten van
cultuureducatie.
De leerling kan een zelfstandige bijdrage leveren aan zijn eigen
ontwikkelingsproces en aan het groepsproces.

!

Vermogen tot SAMENWERKEN
De leerling kan samenwerken bij het maken van een gezamenlijk project

!

Vermogen tot PRESENTEREN
De leerling kan cultuuruitingen van zichzelf en anderen presenteren en
toelichten.

LESSENSERIE
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Les 1: De Tweede Wereldoorlog
Woordweb
Achtergrondinformatie
Dilemmatest

!

LES 1: DE TWEEDE WERELDOORLOG
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Les 1: De Tweede Wereldoorlog
1.1 WOORDWEB
Bespreek met de leerlingen wat ze al weten over de Tweede Wereldoorlog.
Hiervoor maakt u samen met de leerlingen een woordweb en stuurt het gesprek
zo dat de volgende onderwerpen aan bod komen:
- Hoe kon de oorlog ontstaan;
- van wanneer tot wanneer was de oorlog;
- fascisme van Hitler;
- Jodenvervolging;
- het verzet;
- de NSB;
- Breda en de Tweede Wereldoorlog.

LES 1: DE TWEEDE WERELDOORLOG
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1.2 ACHTERGRONDINFORMATIE

!

- Wat er aan vooraf ging
In de jaren dertig van de 20e eeuw
was er wereldwijd veel armoede.
Door een economische crisis waren
veel mensen werkloos en arm. Vooral
de mensen in Duitsland hadden het
zwaar te verduren.
Omdat Duitsland de eerste wereldoorlog had verloren, moest het land
veel geld (herstelbetalingen) betalen
aan de landen die deze oorlog hadden
gewonnen.
Veel Duitse mensen waren arm,
werkloos en ontevreden.
Adolf Hitler werd de leider van de
Nationaal Socialistische Duitse
Arbeiders Partij (NSDAP). Hij

vertelde de Duitsers dat hij van
Duitsland weer een machtig land zou
maken. Steeds meer mensen
geloofden hem en zo werd zijn macht
en de macht van zijn partij steeds
groter.

!
!
!
!
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- Hitler aan de macht

In 1933 kwam Adolf Hitler met de
NSDAP in Duitsland aan de macht.
Hitler wilde van Duitsland het
machtigste land van Europa maken.
Om dat te bereiken wilde hij landen
veroveren.
Eerst richtte hij zijn pijlen op
Oostenrijk,Tsjecho-Slowakije en
Polen, vervolgens wilde hij Duitslands

grootste tegenstander in West-Europa
uitschakelen: Frankrijk.
In de aanval op Frankrijk zouden ook
Nederland en België worden bezet.
Voor Hitler waren niet alle mensen
gelijk.
De NSDAP propageerde jodenhaat.
Hij vond het Arische of Germaanse
ras beter dan de rest.
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Hij vond bijvoorbeeld joden,
zigeuners en mensen met een niet
blanke huidskleur minder waard.

Nadat de Duitse luchtmacht op 14
mei 1940 het centrum van Rotterdam

!

-Aanval op Nederland
Op vrijdagochtend 10 mei 1940
werden veel Nederlanders wakker van
het gebrom van vliegtuigen,
ontploffende bommen en het geratel
van tanks.
Duitse soldaten waren de grens over
getrokken. De oorlog was begonnen.
De Nederlandse soldaten probeerden
de Duitsers tegen te houden langs de
verdedigingslinies:: de Grebbelinie en
de Maaslinie.

!

- Capitulatie Nederland
Het Nederlandse leger was veel te
zwak om de Duitse aanval te kunnen
afslaan.
De Nederlanders waren niet goed
voorbereid, ze hadden verouderd
materieel, terwijl het Duitse leger
allemaal nieuw en modern wapentuig
had om mee te vechten.
LES 1: DE TWEEDE WERELDOORLOG

had gebombardeerd, en andere steden
hetzelfde lot wachtte, besloot de Nederlandse legerleiding te capituleren.
De regering en de koningin waren
toen al uitgeweken naar Engeland.

!

- Bezetting Nederland
In het begin leek de bezetting mee te
vallen, maar al snel werd duidelijk wat
onvrijheid betekende.
Nederlandse mannen werden
gedwongen in Duitse fabrieken te
werken.
Gaandeweg werden mensen zonder
vorm van proces opgesloten in
gevangenissen en concentratiekampen.
Het eten ging op de bon. ’s Avonds
moest iedereen binnen blijven en de
ramen verduisteren.
Omdat de aanvoer van grondstoffen
een probleem was, namen de Duitsers
alles mee wat voor hen bruikbaar was.
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Omdat ze bijvoorbeeld het rubber van
de fietsbanden nodig hadden, fietsten

de mensen op houten banden. Het
brons van de kerkklokken gebruikten

ze in de wapenindustrie. Het gelui van
klokken hoorde je niet meer.

!

- Geleidelijk buitensluiten van joden
Als een sluipend gif begonnen de
Duitsers vanaf het begin van de
oorlog met anti-joodse maatregelen.
Relatief ‘kleine’ maatregelen die in het
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Nederland van toen nauwelijks
opvielen.
Al twee maanden na het begin van de
oorlog mochten de joden niet meer
meewerken aan de luchtbescherming.
In september 1940 mochten
overheidsdiensten joden niet meer
aannemen.
Vervolgens moesten de joden zich zogenaamd voor hun eigen veiligheid
- laten registreren.
Stap voor stap werden de joden steeds
verder geïsoleerd.

Ze moesten een Jodenster dragen
zodat iedereen kon zien dat ze jood
waren.
Op hun persoonsbewijs werd een
grote J gestempeld.
Ze moesten bij elkaar gaan wonen in
bepaalde wijken.
Omdat het zo geleidelijk ging, wekte
het weinig reactie op van de burgers.

!
!
!
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- Februaristaking 1941

Een aantal mensen die hadden
meegedaan aan de
staking werden
doodgeschoten en
de steden die mee
hadden gedaan
aan de staking
moesten hoge
boetes betalen.
De Duitsers lieten
hun masker vallen
en gingen steeds
opener over tot
Jodenvervolging.

!

Vanaf 1941 werden de anti-joodse
maatregelen van de Duitsers
grimmiger.
In Amsterdam woonden veel joden.
Als reactie op een razzia in de
Amsterdamse Jodenwijk, legden
Amsterdamse trambestuurders en
arbeiders in februari 1941 het werk
neer.
Deze staking breidde zich uit tot
Haarlem, de Zaanstreek en Utrecht.
Met geweld braken de Duitsers deze
staking. Er vielen doden en
gewonden.
Uit angst voor het geweld gingen de
mensen weer aan het werk.
Er volgden represailles van de
Duitsers.
LES 1: DE TWEEDE WERELDOORLOG

- Jodenvervolging
De Duitse bezetter
transporteerde
meer dan 100.000 joodse mannen,
vrouwen en kinderen in goederentreinen naar concentratiekampen,
waar de meesten werden vermoord.
De Duitsers werden in Nederland

bijgestaan door leden van de
!14

Nationaal Socialistische Beweging
(NSB) die een vergelijkbare ideologie
hadden en door meelopers en
profiteurs.
Aan de andere kant stond het verzet,
dat vooral tegen het einde van de
oorlog aanhang kreeg.
Het grootste deel van de bevolking
was anti-Duits maar passief.

!

- Geallieerden
Groot-Brittannië, de Sovjet-Unie,
Canada en de Verenigde Staten
werkten samen in het bevrijdingsleger, de geallieerden.
Bezette landen zoals Frankrijk, België,
Nederland en Polen waren
bondgenoten van de geallieerden. Zij
vochten tegen de Duitse dictatuur.
Een grote gezamenlijke actie van de
geallieerden was de invasie met de
codenaam Operatie Overlord. Die
begon met de ‘D-day’ ( Decision Day
→ Beslissingsdag) op 6 juni 1944.

Amerikaanse, Engelse, Canadese,
Poolse en zelfs Franse troepen
landden op de Franse kust in
Normandië.
Vanaf daar trokken ze onder andere
naar het noorden, richting België en
Nederland.
Het was de bedoeling om richting de
Duitse hoofdstad Berlijn te trekken
om Hitler te verslaan.
De operatie verliep in eerste instantie
voorspoedig: de geallieerden hadden
in augustus 1944 grote delen van
Frankrijk en België bevrijd.

!

- Operatie Market Garden

In september 1944 begon de
geallieerde opmars verder naar het
noorden.
Het plan was nu om Nederland te
bevrijden.
Veel Nederlanders dachten dat de
bevrijding slechts een kwestie van
tijd was.
De geallieerden wilden in één keer
LES 1: DE TWEEDE WERELDOORLOG
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alle bruggen over de grote rivieren de
Maas, de Waal en de Rijn veroveren
en dan door trekken naar het
IJsselmeer.
Dit plan had de codenaam Operatie
‘Market’.
‘Market’ staat voor de luchtlandingstroepen die de bruggen over de Maas,

Waal, Rijn en de andere waterwegen
in Brabant en Gelderland moesten
veroveren.
’Garden’ staat voor de grondtroepen
die via een smal front in drie dagen
moesten oprukken naar Arnhem.
Op 17 september 1944, begon
Operatie Market Garden met
luchtlandingen van de geallieerde
troepen.
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Verspreid over drie dagen landden
duizenden parachutisten in
Nederland, van Eindhoven tot
Arnhem.

!

- De Slag om Arnhem
Op 18 september landden Britse
parachutisten op de Ginkelse hei bij
Ede.
Een dag later volgden de Polen.
Het lukte de Britse en Poolse soldaten
niet om het doel, de Rijnbrug bij
Arnhem, te veroveren.
De sterke Duitse legermacht die op
dat moment toevallig met tanks en
pantserwagens in de buurt van
Arnhem was, hadden ze niet
verwacht.
Slechts een kleine groep van
zevenhonderdvijftig soldaten bereikte
onderlangs de Rijn de Rijnbrug.
Omdat hulp van de grondtroepen uit
de richting van Nijmegen uitbleef, en
de rest van de divisie niet verder
kwam dan de buitenwijken van
Arnhem, moesten de soldaten na vier
dagen de strijd opgeven.
Ze gaven zich over aan de Duitsers.
Operatie Market Garden was mislukt.
De oorlog zou nog tot 5 mei 1945
duren.

!
!
!
!
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- Hongerwinter
Het noorden en westen van
Nederland kreeg te maken met de
Hongerwinter.

Door extreem voedselgebrek
verzwakte de bevolking en kwamen
enkele tienduizenden mensen om.

In mei 1945 lukte het om de rest van
Nederland te bevrijden.

!

- Vrede
De vredesonderhandelingen waren in
hotel ‘de Wereld’ in Wageningen.
Hier tekende in mei 1945 de Duitse
commandant de overgave in
aanwezigheid van Prins Bernhard.
De wederopbouw kon beginnen.

!
!
!

!
!
!
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1.3 DILEMMATEST - VOORBEREIDING
Hierin staat de vraag centraal: Wat zou jij doen?
Duur:
Activiteit 1: 15 minuten
Activiteit 2: 40 minuten

!

Voorbereiden:
• U behandelt de Tweede Wereldoorlog via de geschiedenismethode.
• U leest de achtergrondinformatie Tweede Wereldoorlog samen met de
leerlingen door (zie 1.2).

!

Benodigdheden:
• Papier en pen
• Kopieën van de dilemmatest (zie 1.4).

!

Activiteit 1
U heeft het landelijk verhaal over de oorlog in Nederland aan de hand ven de
geschiedenismethode behandeld.

!

Activiteit 2
In deze activiteit onderzoekt u met de leerlingen de rol van de overheid bij de
veiligheid van de burgers en wat je doet als je niet meer bij die overheid terecht
kunt.

!

Inleiding:
# U legt de leerlingen de volgende vraag voor:
1. Je bent op weg naar huis en het is al laat.
Je had je moeder beloofd op tijd thuis te zijn voor het eten.
Je ziet een jongetje rennen en struikelen op de grond. Hij blijft liggen en huilt.

!

Wat doe je?
a. Je stopt en probeert het jongetje te helpen.
Dan maar te laat en misschien een boze moeder.
b. Je denkt: ‘Ik mag niet te laat komen’ en je fietst door.

LES 1: DE TWEEDE WERELDOORLOG
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c. Je rent naar het dichtstbijzijnde huis en hoopt dat iemand thuis is om te
helpen.
d. Je hebt geen idee wat je zou doen.

!

# U vraagt:
Wie kiest er voor antwoord a? en waarom hij daarvoor kiest.
Dit doet u bij ieder mogelijk antwoord.
Bij de kinderen die kiezen voor antwoord c benadrukt u dat deze kinderen
ervoor kiezen om hulp te zoeken.

!

# U legt de leerlingen de volgende vraag voor:
2. Je loopt op straat en ziet hoe een jongen een oude vrouw omver duwt en haar
handtas afpakt.
De vrouw gilt: ‘Houd de dief!”
De jongen rent met de handtas jouw kant op.

!

Wat doe je?
a. Je gaat in de weg staan van de dief.
b. Je belt het alarmnummer 112.
c. Je loopt gauw de andere kant op.
d. Je hebt geen idee wat je zou den.

!

# U vraagt:
Wie kiest er voor antwoord a? en waarom hij daarvoor kiest.
Dit doet u bij ieder mogelijk antwoord.
Bij de kinderen die kiezen voor antwoord b benadrukt u dat deze kinderen hulp
zoeken bij mensen die in dienst zijn van onze overheid: namelijk de politie.

!

# U bespreekt met de leerlingen dat we in geval van nood hulp krijgen van onze
overheid.
We gaan er van uit dat die ons wel zal helpen.
U vraagt de leerlingen op welke manier de overheid voor het welzijn van de
mensen zorgt.

!
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# Dan bespreekt u met de leerlingen hoe dat voor de Nederlanders was in
oorlogstijd.
In oorlogstijd namen de Duitsers de macht over in ons land.
De Duitse bezettingsmacht bepaalde de regels zonder overleg met de burgers.
De Nederlanders moesten zich steeds meer aanpassen aan datgene wat de
bezetter wilde. Ook al ging dat ten koste van hun eigen of andermans vrijheid.
Ineens waren de gezagdragers niet meer de mensen die je hielpen, maar waren
het mensen voor wie je bang was.
Hoe moet je daarmee omgaan?
De mensen reageerden daar verschillend op.
De meeste mensen in de oorlog kozen niet voor actief verzet tegen de Duitsers
en hun anti-joodse maatregelen.

!

# Bespreek met de leerlingen waarom mensen dat niet deden.
Er zijn meerdere redenen te bedenken.
- Ze waren bang en dachten dat het toch niet zou uitmaken of ze wel of niet wat
deden.
- De eerste maatregelen die de Duitsers namen waren nog niet zo erg voor de
joden.
- Sommige maatregelen vonden ze wel goed voor Nederland.
- Of ze probeerden het leven van voor de oorlog zo goed en zo kwaad als het
ging voort te zetten.

!

Toch waren er ook mensen die op hun eigen manier in verzet gingen.
Mensen pleegden grote daden van verzet maar ook kleine.
- Er waren mensen die niet reageerden op de oproep van de Duitsers om zich te
melden.
- Er waren mensen die stiekem kranten drukten.
- Er waren mensen die onderdak boden aan joden, mensen uit het verzet of aan
jonge mannen die niet voor de Duitsers wilden werken.
- Er waren verzetsgroepen actief.

!

Een voorbeeld van verzet is de Februaristaking in 1941 toen duizenden mensen
het werk neerlegden als protest tegen de Jodenvervolging.
Deze staking werd door de Duitsers met geweld neergeslagen.
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Alle verzetsdaden deden de mensen met gevaar voor eigen leven.
#Waarom zouden deze mensen dat gedaan hebben?

!

Maar niet iedereen was tegen de bezetter.
Er waren ook mensen die ervoor kozen de bezetter te helpen.
# Waarom steunden deze mensen de bezetter?

!

Ook hier zijn veel verschillende redenen voor te bedenken.
-De mensen geloofden bijvoorbeeld dat Hitler ervoor zou kunnen zorgen dat er
minder armoede en meer werk zou zijn.
- En dat het voor hen beter zou worden.
Zo maakte iedereen in de oorlog een andere keuze.

!

Kern:
De leerlingen maken nu de dilemmatest (zie 1.4)
Door het maken van de dilemmatest gaan de leerlingen nadenken over wat zij
zelf in bepaalde situaties zouden doen.

!

Afsluiting:
# U bespreekt met de leerlingen de resultaten van de dilemmatest.
Waarom kiest de één voor het ene en de ander voor wat anders?

!
!
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1.4 DILEMMATEST
Maak de dilemmatest:

!

!

1. Je bent op weg naar school. Je bent een beetje zenuwachtig, want je
moet zo een spreekbeurt houden.
Vlak voor je rijdt een klein meisje met haar fiets tegen een stilstaande
auto.
Ze huilt vreselijk en haar fiets is kapot.

Wat doe je?
a. Je denkt: ‘ Ik mag niet te laat op school komen’ en je fietst door.
b. Je stopt en probeert het meisje te helpen. Dan maar te laat op school en
misschien een boze juf.
c. Je rent naar het dichtstbijzijnde huis en hoopt dat iemand thuis is om te
helpen.
d. Je hebt geen idee wat je zou doe.

!

!

2. Je loopt door de winkelstraat. Je hoort schreeuwen in de fotozaak en
het alarm gaat af.
Er rennen een jongen en een meisje met een dure camera de winkel uit.
Ze hollen in jouw richting.

Wat doe je?
a. Je probeert zo te gaan staan dat ze niet langs je komen.
b. Je belt het alarmnummer 112
c. Je ziet opeens dat je veter los is….
d, Je hebt geen idee wat je zou doen.

!

!
!

3. Het is 1940, het eerste oorlogsjaar.
Je zit in de klas met een joods meisje en de dochter van een NSB’er. Je
kunt het met beiden goed vinden. Je moet een werkstuk maken. Het
liefst doe je dat met beide meisjes. Maar de dochter van de NSB’er wil
het joodse meisje er niet bij hebben.
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Wat doe je?
a. Je vindt het belangrijk goede maatjes te blijven met de dochter van de NSB’er
en zegt tegen het joodse meisje dat ze een andere groep moet zoeken.
b. Je besluit met het joodse meisje samen te werken.
c. Je denkt: ‘mij te lastig hoor’ en zoekt een ander groepje.
d. Je hebt geen idee wat je zou doen.

!

!

4. In 1944 is er bijna niets meer te eten in jouw woonplaats.
Samen met een vriend probeer je eten bij elkaar te zoeken bij boeren.
De honger is zo groot dat je besluit om alleen naar Groningen te gaan.
Je vriend mag niet van zijn ouders.

Wat doe je?
a. Je gaat toch: de honger is enorm.
b. Je besluit om niet te gaan, want die ouders hebben eigenlijk wel gelijk.
c. Je probeert een andere vriend over te halen om ook mee te gaan.
d. Je hebt geen idee wat je zou doen.

!
!

5. Het is avond en donker buiten. Niemand mag meer op straat zijn.
De bel gaat. Je weet dat dit alleen maar gevaar kan betekenen.
Iemand die zich moet verstoppen voor de Duitsers, bijvoorbeeld.

Wat doe je?
a. Je doet open zonder erbij na te denken. Als iemand hulp nodig heeft, is hij
welkom.
b. Je denkt aan de gevaren voor jezelf en je familie en laat de deur dicht.
c. Je doet de deur op een kiertje open en fluistert: ‘Ga maar naar de overburen.’
d. Je hebt geen idee wat je zou doen.

!
!
!
!
!
!
!
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!

6. De Duitsers hebben mensen nodig om in hun fabrieken te werken.
Ook jij krijgt een oproep : je moet je morgen melden.

Wat doe je?
a. Je vraagt je baas een brief te schrijven dat je onmisbaar bent. Dat is niet zo,
maar dan hoef je nu nog niet mee.
b. Je meldt je op tijd bij de Duitsers.
c. Je duikt onder bij vrienden die ergens anders wonen. Maar je weet dat dit
gevaarlijk kan zijn voor je ouders, broer, zus: misschien worden zij gestraft.
d. Je hebt geen idee wat je zou doen?

!
!

7. Je loopt op straat en er klinkt afweergeschut. Iedereen duikt een
schuilkelder in.
Volwassenen duwen je weg om zelf de kelder in te komen.

Wat doe je?
a. Je holt naar een andere schuilkelder.
b. Je vecht jezelf naar binnen: jij wilt ook veilig zitten!
c. Je probeert op straat ergens te schuilen en hoopt er het beste van.
d. Je hebt geen idee wat je zou doen.

!

!

8. School is er niet meer en je hebt ontzettende honger. Samen met
vrienden probeer je eten te vinden bij boeren.
Dan besluiten je vrienden om een broodkar van een bakker om te
duwen om zo broden te pikken.

Wat doe je?
a. Je wilt niet meedoen: stelen kan echt niet!
b. Je besluit om langs meer boeren te gaan.
c. Je wilt niet stelen, maar de honger is te groot.
d. Je hebt geen idee wat je zou doen.

!

Kijk op het antwoordblad: wat voor type ben jij?

!
!
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1.5 DILEMMATEST – ANTWOORDENBLAD
Kijk bij iedere vraag welk antwoord ( a – b – c – d) je hebt gegeven.

!

Vul hieronder per vraag je punten in. Voor een d-antwoord krijg je geen punten.

!

1 a: 1 punten b: 8 punten c: 4 punten

d: 0 punten, dus ik heb…………punt(en)

2 a: 8 punten b: 4 punten c: 1 punten

d: 0 punten, dus ik heb…………punt(en)

3 a: 1 punten b: 7 punten c: 3 punten

d: 0 punten, dus ik heb…………punt(en)

4 a: 8 punten b: 2 punten c: 3 punten

d: 0 punten, dus ik heb…………punt(en)

5 a: 8 punten b: 1 punten c: 3 punten

d: 0 punten, dus ik heb…………punt(en)

6 a: 2 punten b: 4 punten c: 4 punten

d: 0 punten, dus ik heb…………punt(en)

7 a: 4 punten b: 8 punten c: 2 punten

d: 0 punten, dus ik heb…………punt(en)

8 a: 1 punten b: 2 punten c: 8 punten

d: 0 punten, dus ik heb…………punt(en)

!
Tel je punten bij elkaar op:

Tel nu het aantal keer dat je antwoord d hebt gegeven:

!

………………punten
………………keer

Wat zegt het antwoord over jou?

!

Heb je meer dan vier keer een d ingevuld?
Vond je het zo moeilijk? Of had je geen zin om na te denken? Toch maar eens
doen – keuzes maken is heel belangrijk! Als je nooit durft te kiezen, kiest een
ander voor jou.

!

Heb je 16 punten of minder?
Je hebt wel wat weinig punten. Je bent erg voorzichtig. Daarmee had je een grote
kans de oorlog te overleven. Maar als iedereen zo was geweest als jij, had de
oorlog misschien wel langer geduurd.

!

Heb je 17 – 30 punten?
Je bent voorzichtig en kiest meer voor veiligheid dan avontuur. Je vindt je eigen
familie erg belangrijk. Je denkt goed na voor je een keuze maakt en weegt de
risico’s tegen elkaar af. Maar soms durf je wel dapper te zijn.
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Heb je 31 - 42 punten?
Je bent dapper, maar denkt ook goed na over de risico’s die je loopt. Jij wil graag
mensen helpen, maar houdt je ogen open voor het gevaar. Daarom doe je ook
wel eens niets. Mensen zoals jij waren heel belangrijk voor het verzet.

!

Heb je meer dan 42 punten?
Ben je echt zo moedig? Of ben je vooral onvoorzichtig? Je moet ook wel aan je
eigen veiligheid denken! Je had je in de oorlog vast ingezet voor iedereen die
vervolgd werd. Maar of jij het zelf overleefd zou hebben, is maar de vraag.

!

Deze dilemmatest is ontwikkeld door Anno
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!
!

Les 2: Het Bredaas Verhaal
Begin Tweede Wereldoorlog
De Vlucht
Verzet
Terreur en Angst
Breda Bevrijd
Oorlog en Bevrijding

!
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Les 2: Het Bredaas Verhaal
!

2.1 BEGIN TWEEDE WERELDOORLOG
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

!

2.1.1 DE EERSTE OORLOGSDAGEN

10 mei 1940.
Duitsland verklaart Nederland de
oorlog.
De opmars in ons land van NaziDuitsland verloopt razendsnel.
Nog diezelfde 10 mei liepen de
Duitsers de Peel-Raamlinie in OostBrabant onder de voet.
De verdediging trok naar het westen
en op 11 mei overspoelden
Nederlandse militairen Breda.
Met de Duitsers en het Franse leger in
aantocht vreesde het Bredase
gemeentebestuur intussen voor een
totale verwoesting van de stad.

!

Vrijdag, 10 mei 1940
De ervaringen van Piet Buurmans.

!

Al heel vroeg in de morgen word ik
gewekt door het geluid van laag
overvliegende vliegtuigen.
Even later hoor ik in de verte een
onweerachtig gerommel. Later op de
dag wordt duidelijk, dat de Duitsers
het vliegveld Gilze-Rijen hebben
gebombardeerd!
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Nadat die vliegtuigen in de verte
verdwijnen, slaap ik weer in.
’t Zal tegen achten geweest zijn, toen
ik opnieuw gewekt werd.
Ditmaal door opgewonden gepraat,
buiten op straat.
Leunend uit mijn slaapkamerraam zie
ik een aantal buurtbewoners luid met
elkaar praten.
Uit hun gesprekken begrijp ik dat de
Duitsers ons land hebben aangevallen
en dat we dus in oorlog zijn.
Ik ren naar beneden en zie mijn
ouders bij de radio zitten.
Voordat ik iets kon vragen, zegt mijn
vader:
“Die rotzakken hebben ons land
aangevallen en Hitler had onze
koningin Wilhelmina nog wel
plechtig beloofd ons land nooit
binnen te vallen.”
Die morgen hoor ik, dat in de
omgeving van o.a. Rotterdam, Den
Haag en bij de
Moerdijkbruggen Duitse
parachutisten zijn geland.
Bij het bombardement op de stad
Rotterdam vallen honderden doden,
worden 26.000 huizen, 13
!28

ziekenhuizen en 24 kerken met de
grond gelijk gemaakt.
We wisten toen nog niet dat Hitler
een duidelijke boodschap had
afgegeven:
Capituleren of we zullen Amsterdam,
Den Haag en alle andere steden
bombarderen net zolang tot jullie je
overgeven.

!

Die dag spreekt koningin Wilhelmina
via de radio het Nederlandse volk toe.

Een aantal buurtgenoten luistert in
onze huiskamer mee:
“Mijn Volk,
Afgelopen nacht is door de Duitse
Weermacht , zonder de minste
waarschuwing, een plotselinge aanval
op ons gebied gedaan; dit
niettegenstaande de plechtige
toezegging, dat de neutraliteit van ons
land zou worden ontzien, zolang wij
haar zelf handhaafden.
Ik richt hierbij een vlammend woord
van protest tegen deze voorbeeldloze
schending van wat tussen beschaafde
staten behoorlijk is.”

!

Ik zie bij mijn vader tranen in de
ogen. Hij is overigens niet de enige ,
die op dat moment huilt. Het is lange
tijd stil in onze huiskamer.
Net als de meeste kinderen
uit de buurt ben ik die dag
op straat te vinden. Ik heb
mijn moeder wel moeten
beloven, niet te ver van huis
te gaan. Mijn ouders en
onze buren staan de
krantenbezorger – die veel
later is dan gewoonlijk – op
straat op te wachten.

!

Zaterdag, 11 mei 1940
Ook op die tweede dag
volgen er berichten op de
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radio waarin melding wordt gemaakt
van het landen van parachutisten.
Er wordt hevig gevochten aan de
Grebbelinie, in Rotterdam bij het
vliegveld Waalhaven en in de
omgeving van Den Haag.
De luchtalarm sirenes gaan regelmatig
af.

!

Van een van mijn vriendjes hoor ik
dat er vreemde soldaten bij ons in de
buurt lopen.
Het blijken Franse soldaten te zijn.
Ze lopen aan weerszijden van de weg
op het trottoir, vlak langs de muurtjes
van de voortuintjes.
Ze dragen een bruin
uniform en zitten
helemaal onder het stof.
Muilezels dragen op hun
rug militaire
uitrustingen mee. Ook
pantserwagens, een klein
soort tanks en motoren
met zijspan worden
meegevoerd.
Heel de buurt is
uitgelopen om naar de
Franse soldaten te
kijken.
Ze worden met gejuich en
applaus ontvangen en de buurt geeft
ze koffie, sigaretten, fruit en
boterhammen.
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Sommige soldaten mogen bij mensen
binnenkomen om zich te wassen;
anderen zetten grote wasteilen met
water op de stoep.
Laat in die avond krijgen we te horen,
dat we de volgende dag vóór 10.00
uur uit Breda moeten vertrekken.
De Duitse troepen zijn veel sneller
opgerukt dan men heeft verwacht, en
omdat de Franse troepen Breda tot
het uiterste willen verdedigen is het
beter dat alle 50.000 Bredanaars
vluchten.
Langs de rivier de Mark willen de
Fransen een verdedigingslinie
inrichten en daardoor komt Breda in

het midden van die linie te liggen.

!
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2.2. DE VLUCHT
2.2.1 DE VLUCHT

Op 12 mei 1940 worden alle 50.000
inwoners van de stad Breda
geëvacueerd.
Was het een Frans bevel, of was het
een beslissing van burgemeester Van
Slobbe?
De Bredase deputatie probeerde de
Fransen ervan te overtuigen dat de
evacuatie van 50.000 inwoners zou
uitdraaien op een regelrechte ramp.
Men besprak de mogelijkheid, dat de
inwoners desnoods op eigen risico in
de stad mochten blijven.
Het Frans antwoord was: ”C’est
impossible….!”
Kolonel Denin herhaalde het Franse
standpunt:
“Il faut évacuer immediatement….!”
en daarmee was het lot van de
Bredanaars beslist.
Het evacuatiebevel
om de stad te
ontruimen was
waarschijnlijk een
foute vertaling van
een opmerking van
een hoge Franse
officier.
Dit is de lezing van
Jan en Paul Schutten
na onderzoek in de
Franse
oorlogsarchieven.
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“Er zit niets anders op dan dat we het
veld ruimen.”
Dat is wat il faut évacuer ook heel
goed kan betekenen, zeker in het
Frans soldatenjargon.
12 mei 10.00 uur in de ochtend.
Eerste Pinksterdag.
De klokken van de Grote Kerk
beieren langdurig.
Het is de boodschap voor elke
Bredanaar om de stad, die door de
Fransen tegen de Duitsers zal worden
verdedigd, te verlaten.
Op bevel van de Franse generaal
Durand en burgemeester Van Slobbe
verlaten
50.000 Bredanaars gepakt en gezakt
met bakfiets, step, handkar, fiets en
kinderwagen de stad uit vrees voor
een volledige verwoesting.
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De Vlucht uit Breda: een ordeloze
evacuatie van 50.000 inwoners.
Een ongekende gebeurtenis in de
Tweede Wereldoorlog.
Het is verbazingwekkend dat een
dergelijke, unieke, evacuatie van een
gehele stad nergens in de
geschiedenisboeken wordt vermeld.
Vraagt het maar eens aan een nietBredanaar. Hij zal je verbaasd
aankijken.

!

Zondag 12 mei 1940
Eerste Pinksterdag – Moederdag.
Zondagochtend 12 mei wordt de
bevolking van Breda in twee
richtingen geëvacueerd.
Eén groep, zo’n 25.000 mensen, loopt
via Rijsbergen en Zundert naar
Wuustwezel.
Deze groep krijgt het tijdens de
vlucht zwaar te verduren.
De vluchtelingen komen precies
terecht op de route waarover de
Fransen naar het Noorden
oprukken.
Overvliegende Stuka’s worden
door de Fransen beschoten,
waarop de Duitse vliegtuigen
hen én de vluchtelingen onder
vuur nemen.
Regelmatig moeten de
vluchtelingen in greppels en
sloten duiken.
Bij deze beschietingen komen
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40 mensen om het leven.
Omdat de weg tussen Zundert en
Wuustwezel te gevaarlijk wordt
vanwege de aanhoudende
beschietingen en bombardementen,
wijken de meeste vluchtelingen van
deze groep uit naar Achtmaal en
omgeving, waar ze bij gastvrije boeren
en burgers onderdak vinden.
Een aantal Bredanaars blijft in
Rijsbergen en Zundert overnachten.
De volgende dag krijgen de gevluchte
Bredanaars toestemming van de
Duitse bezetter om, na een zinloze
uittocht, terug te keren naar een
nagenoeg onbeschadigd Breda.
1.Breda-Rijsbergen-Zundert –
Wernhout – (Achtmaal) - Breda
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2.Breda-Ulvenhout-StrijbeekHoogstraten-Antwerpen St-NiklaasGent -Brugge→ Engeland → Frankrijk

Onder druk van de oprukkende
Duitse legers en de stroom Belgische
vluchtelingen worden grote delen van
deze groep steeds verder België
ingedreven.
Velen voelen zich
gedwongen om verder te
trekken naar St.-Niklaas,
Gent en Brugge.
Begin juni 1940 worden
nog ruim 4.800 Bredanaars
vermist.
Zij blijken o.m. diep in
Frankrijk - tot aan de
Pyreneeën - terecht te zijn
gekomen.
Tijdens De Vlucht zijn 104
Bredanaars omgekomen.

!

2.2.2 DE VLUCHT - 12 mei
1940.

De andere groep van 25.000
Bredanaars moet via Ulvenhout,
Strijbeek, Hoogstraten naar
Antwerpen lopen.
De burgers van Antwerpen hebben
zich bereid verklaard de gevluchte
Bredanaars op te vangen.
De omzwervingen van deze groep
richting Hoogstraten zijn langduriger
en gevaarlijker.
Het grootse deel bereikt Antwerpen.
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De ervaringen van Piet
Buurmans.

Laat in die avond krijgen we te horen,
dat we de volgende dag vóór 10.00
uur uit Breda moeten vertrekken.
De Duitse troepen zijn veel sneller
opgerukt dan men heeft verwacht.
Langs de rivier de Mark willen de
Fransen een verdedigingslinie
inrichten en daardoor komt Breda in
het midden van die linie te liggen.
Omdat de Franse troepen Breda tot
het uiterste willen verdedigen
!33

“Avec toute la force Francaise…” is het
beter dat alle 50.000 Bredanaars
vluchten.
Een heleboel zaken volgen elkaar in
snel tempo op.
- De zieken worden overgebracht naar
het St.-Ignatiusziekenhuis.
- De ouden-van-dagen gaan naar het
“Gasthuis” aan de Haagdijk in Breda.
- De gevangenen uit de “Koepel”
worden vrijgelaten.
- Het geld van het postkantoor wordt
opgeborgen in de kluis van de
gemeenteontvanger van Breda.

!

Heel vroeg staan we die dag op: vader,
moeder, mijn jonger broertje en ik.
We maken die morgen zelf ons bed
op. De kleren die we aan moeten doen
liggen al op een stoel gereed.
Papa had ons verteld dat we via
Hoogstraten naar Antwerpen moeten
lopen. Moeder heeft een grote stapel
boterhammen gesmeerd.
“Eet nu maar flink, wie weet wanneer
je weer kunt eten………”
Onze dwergpincher, Polleke, loopt
zenuwachtig heen en weer. Het is net
of hij aanvoelt dat er iets bijzonders
aan de hand is.
Eigenlijk hadden we het beestje,
volgens de instructies, in het
slachthuis moeten laten afmaken.
Maar dat konden we niet over ons
hart verkrijgen.
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In de gang staat de fiets van mijn
vader.
De vorige avond heeft hij aan de
voorkant van de fiets een extra
bagagedrager gemaakt en de beide
bagagedragers met wat plankjes
breder gemaakt.
Op de voorste ligt een aantal platte
dozen met extra kleren.
De dozen heeft vader afgedekt met
oud tafelzeil.
Op de achterste bagagedrager ligt
onze enige koffer, gevuld met koffie,
thee, suiker, brood, boter en beleg,
handdoeken, washandjes, zeep,
kaarsen, jodium, verband, pleisters en
reparatiespullen voor fietsbanden.
Bovenop de koffer een aantal dekens,
eveneens afgedekt met tafelzeil.
Aan de buis van de fiets is met twee
riempjes de grote fietspomp
bevestigd.
Aan weerszijden van het stuur hangen
boodschappentassen met pakjes
boterhammen en flessen melk.
Voordat we vertrekken loopt moeder
nog even naar boven om te
controleren of alle deuren en ramen
goed zijn afgesloten.
De overgordijnen heeft ze dicht
getrokken. Als ze de trap afkomt, zie
ik dat moeder huilt.
Vader heeft ondertussen gas, water en
elektriciteit afgesloten.
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Moeder trekt de voordeur achter zich
dicht en we staan met z’n vieren op
straat.
Net als wij staan de buren uit onze
straat, gepakt en gezakt, klaar om te
vertrekken.
Niemand heeft nog omgekeken.
Mijn broertje loopt aan de hand van
moeder en ik naast mijn vader, samen
met Polleke.
Voor ons uit lopen, zo ver ik kan
kijken, rijen met vluchtelingen. Bij
elke straat wordt de stoet langer. Net
als wij hebben de meesten hun
spullen op een fiets geladen, anderen
duwen een kinderwagen of handkar
voort.

bokkenwagen met een zweep zijn
magere geit aansporen om de

overbeladen wagen te trekken.
Via Ginneken, Ulvenhout en Strijbeek
passeren we de Nederlands-Belgische
grens.
Het douanegebouw, de huizen en vele
boerderijen die wij passeren zijn
verlaten.
Op weg naar Hoogstraten, het
einddoel van de eerste dag.
Ik voel nog de grond onder mijn buik
en het gewicht van mijn vader boven
op me, als we weer een sloot induiken

Steeds meer mensen voegen zich in
de stroom op weg naar België.
Ik zie mensen lopen met hun spullen
op de rug, mensen met paard en
wagen volgestouwd met matrassen
en beddengoed.
Voor mij zie ik een jongen van een
jaar of veertien achter zijn
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en moeten schuilen voor de fluitende
kogels uit de overvliegende Duitse
vliegtuigen.
Het geluid van machinegeweren…
mensen die gewond raken…bloed…
gegil…gekreun…
lichamen die niet meer bewegen…
lawaai…verbijstering…angst.

!

Gehuild hebben we ook………….uit
angst of zomaar………..omdat we het
soms helemaal niet meer zagen zitten.
Iemand die zoiets niet zelf heeft
meegemaakt kan zich waarschijnlijk
moeilijk een voorstelling maken van
wat het is om zomaar, onvoorbereid
en van het een op het andere moment,
huis en haard te moeten verlaten, alles
achter te moeten laten, niet wetende
waarnaar toe en hoe lang alles zal
duren.
Bij dit alles kwam nog de angst of we
het er wel heelhuids van zouden
afbrengen.

!

Gedurende die eerste dag vliegen er
geregeld Duitse vliegtuigen laag over
de lange rij vluchtelingen.
Het gebeurt dat op hetzelfde moment
Franse motorrijders voorbij komen.
De Fransen schieten dan met
mitrailleurs op die Duitse vliegtuigen.
Die Fransen reden over het algemeen
noordwaarts richting Breda.
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Tijdens het schieten stoven de
mensen uiteen en renden de hei op,
het bos in of zoeken dekking in een
droge sloot naast de weg.
Dat wegvluchten vind ik verschrikkelijk. Op de gezichten staat angst te
lezen.
Allerlei verhalen doen de rondte.
Zo zou de toren van de Grote Kerk
vernield zijn en grote delen van de
stad in brand staan. Van onze
woonwijk zou geen steen meer op de
andere staan……
Door al die verhalen werd de
stemming er bepaald niet beter op.
Eén grote massa stoffige mensen
lopen zwijgend naast en achter elkaar.
Het is een angstaanjagend gezicht.
Vooral dat er niets gezegd wordt vind
ik onwezenlijk….
In Minderhout, een plaatsje net voor
Hoogstraten zie ik dat tientallen
huizen totaal verwoest zijn.
Bij een van die zwaar beschadigde
huizen was de hele voorgevel
verdwenen; je kon zomaar naar
binnen kijken.
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Onwillekeurig ging ik nog dichter bij
vader en moeder lopen.
Polleke droeg ik nog steeds in mijn
armen. Het kwam nog dichter met
zijn snoetje bij mijn gezicht. Het was
net of het beestje voelde, dat ik erg
geschrokken was van alle ellende.
Onbewust was ik wat langzamer gaan
lopen.
“Kom manneke, doorlopen”, zei mijn
moeder en pakte me zachtjes bij mijn
arm.

!

2.2.3 DE VLUCHT – PYRENEEËN,
12-05-1940 t/m 27-08-1940

Het verhaal van de Vlucht, verteld
door Jo Talboom-Brood en Wies van
Son - Van den Broek aan Hans
Talboom

!

Wie was eigenlijk verantwoordelijk
voor de beslissing om op zondag 12
mei 1940 de 50.000 inwoners van
Breda te laten evacueren.
Een besluit dat tot dramatische
gevolgen heeft geleid.
Een groot aantal Bredanaars keert pas
na maanden te hebben
rondgezworven naar huis.
De Vlucht kost uiteindelijk 104
stadgenoten het leven.
Velen zijn de mening toegedaan dat
de toenmalige bestuurders van Breda
met burgemeester Van Slobbe voorop,
eindverantwoordelijk waren. Wel is
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men van mening dat de Franse
legerleiding op evacuatie heeft
aangedrongen, waarna het
stadsbestuur hiermee heeft ingestemd.
Op zaterdag 11 mei 1940 valt er een
bom tussen de Ginnekenweg en de
Dillenburgstraat.
Het projectiel mist zijn doel, want de
500 Fransen voor wie de bom was
bedoeld waren gelegerd in het
Patronaat aan de Viandenlaan, vlakbij
het Schoolakkerplein.
Dit voorval is de aanleiding voor mijn
vader Jo Talboom en buurman Toon
van Son om burgemeester Serraris
van Ginneken en Bavel om raad te
vragen. De gemeente Ginneken was
bij het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog nog een zelfstandige
gemeente.
Zo komen de twee mannen op het
idee om in het Mastbos een
schuilplaats te zoeken.
In 1990 vertellen mijn moeder Jo
Talboom – dan 80 jaar oud - en de
buurvrouw Wies van Son, 79 jaar, aan
mij hun verhaal zodat al wat zij
hebben doorstaan, hebben beleefd en
hebben ervaren bewaard zal blijven en
doorverteld zal worden aan een
volgende generatie, opdat wij niet
zullen vergeten.
Inmiddels heeft het Generaal Maczek
Museum het verhaal van de drie
buren uit de Laan van Liedekerke
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nummer 9, 11 en 13 uit het Ginneken
voor het nageslacht bewaard en
geëxposeerd.
“We waren al in een kuil gekropen”,
herinnert mijn moeder zich een halve
eeuw later. “Maar toen al die
vluchtelingen uit Breda kwamen,
hebben we tegen elkaar gezegd: laten
we maar meegaan.”
Zo zijn op 12 mei 1940, de dag dat Jan
van Son – mijn buurjongen - één jaar
wordt, drie gezinnen begonnen aan
een lange, onzekere reis.
Ik was toen zes weken oud. Wies van
Son was in verwachting van haar
tweede kind terwijl de derde buur, de
familie Mittendorff met twee kleine
kindjes de groep completeerde.
“Vanuit het bos zien we vliegtuigen
boven Breda naar beneden duiken”,
vertelt Wies van Son.
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“We horen bovendien dat de
Duivelsbrug over de Mark kapot zou
zijn geschoten en we niet meer terug
kunnen naar huis.”
’s Avonds arriveren we in
Hoogstraten. Het is erg druk en een
ongeorganiseerde toestand.
Uiteindelijk krijgen we een slaapplaats
in het seminarie.
De volgende ochtend worden de
Bredase vluchtelingen in twee
stromen gesplitst: voetgangers en
fietsers.
Onze drie gezinnen zijn te voet.
De tweede dag wordt de voettocht
vervolgd en lopen we over Lier naar
Antwerpen.

!

De derde buur, Gerard Mittendorff, is
accountant en heeft relaties in Parijs.
We besluiten dan ook dat de Franse
hoofdstad het doel wordt en nemen
op het Centraal Station van
Antwerpen de trein naar Brussel.
In Brussel wordt overgestapt en
uiteindelijk worden we in Schaarsbeek
door padvinders op een goederentrein
gezet.
Wat goederenwagons hadden moeten
zijn blijken echter beestenwagens,
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wagons bestemd voor het transport
van dieren.
Om elf uur ’s avonds trekt de trein
zich in gang en als we de volgende
ochtend naar buiten kijken zijn we
niet verder gevorderd dan Mons.
In de wagons zitten uitsluitend
Vlaamse en Waalse vluchtelingen.
Zo later blijkt zijn we in de verkeerde
vluchtelingenstroom terecht gekomen.
Op sommige halteplaatsen onderweg
zorgt het Rode Kruis voor eten.
En als op enig moment de trein weer
eens tot stilstand is gekomen en
iemand roept:
“Mensen die naar het gemak
moeten, kunnen de waaij in”……
weet Wies van Son, Antwerpse van
geboorte, haarfijn aan de anderen
te vertellen wat de bedoeling is.
“Angstige momenten hebben we
meegemaakt” gaat mijn moeder
verder.
We hebben een lange tijd bij Calais
met de trein op een brug stil
gestaan.
Boven ons vliegtuigen, onder ons
water.”

!

Vrijdagochtend 17 mei 1940, we zijn
dan vijf dagen onderweg, komt het
gehele gezelschap aan in Saint
Martory, 50 km van de Spaanse grens.

LES 2: HET BREDAAS VERHAAL

Uit de trein wordt de kinderwagen
van onze Hans getild, waarvan de kap
doorboord is door een kogel.
Het plaatsje Saint Martory telt 300
inwoners. Aan hen het verzoek om
300 vluchtelingen te willen opnemen.
“Daar stonden we dan, wie zou ons
kopen?”, aldus Wies van Son.
“We waren vanwege de kinderen niet
zo in trek.”
Toch stapt op een gegeven moment
zo’n klein manneke naar voren.
Felix Cassée, handelaar in varkens,
commerce du porc.
Hij neemt de twee gezinnen liefdevol
op in zijn huis.

De familie Mittendorff heeft dan al
elders in het dorp onderdak
gevonden.
Felix Cassée is degene die mijn
moeder de weg wijst en dagelijks
begeleidt naar het zuigelingenbureau.
Bij de eerste consultatie blijkt dat ik
totaal ben uitgedroogd.
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“Onze mannen spreken een beetje
Frans, wij maken ons met handen en
voeten verstaanbaar.”
“En als ik - aldus Wies van Son - met
mijn man naar de slager ga om een
soepbeen en ik aan mijn man vraag
dit te bestellen antwoordt hij:
“Lieve Wies, ik weet het niet eens in
het Nederlands.”
Ze tilt vervolgens haar rok een stukje
op en wijst naar haar knie.
VOOR DE SOUPE, MONSIEUR.
Haar man Toon merkt op:
“Ik wou dat hier een gat was om in
weg te kruipen” en zijn vrouw
antwoordt ad rem:
“ ’t Is goed Toon, maar we ebbe wel
kotelet”.

Alles goed hier. Jullie huis ook in orde.
Hartelijke groeten vader, moeder, Nel,
Co en Nic.”
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Mijn moeder neemt het verhaal weer
over.
“Ik zie wel eens vluchtelingen op de
televisie en dan denk ik altijd:
Ja, zo hebben wij ook gestaan.”
Eind juni, begin juli betrekken we een
heel huis van mensen die zelf in
Marokko verblijven.
Duitsers hebben we niet gezien.
Op 6 augustus ontvangen mijn ouders
in Saint Martory via het
CORRESPONDENTIEBUREAU van
het Rode Kruis in Den Haag het
volgende bericht:
“Beste kinderen, wij verlangen erg naar
jullie spoedige thuiskomst.
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Uiteindelijk mogen wij – Bredanaars –
eerder naar huis terugkeren dan de
Belgen. We hadden geschreven naar
de consul in Toulouse en op een dag
komt een gendarme zeggen: “Partir les
Hollandais.”
Uitgezwaaid door het hele dorp – de
familie Cassée stond vooraan –
vertrekken we met de trein naar
Toulouse. Daar konden we op een
Bredase bus overstappen.
Bij Montauban – daar liep de
demarcatielijn tussen het “vrije”
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Frankrijk en het gedeelte dat door de
Duitsers was bezet - wordt de bus
voor een laatste maal opgehouden.

!

Maandagavond 27 augustus
omstreeks half tien komen te Breda
zeven autobussen en een verhuiswagen met Nederlandse vluchtelingen
aan.
Terug in Breda moeten wij ons
melden bij de GGD in de
Schorsmolenstraat.
Mijn opa en oma die op de Haagdijk
wonen staan met familie, bekenden
en verscheidene honderden anderen
uit te zien naar onze thuiskomst.
Zodra de bus in het vizier komt,
steekt mijn vader mij door een
opengedraaid raam om te laten zien
dat ik nog in leven ben.
Mij opa heeft het me later zelf verteld:
“Hans, je leek wel een gevild konijntje,
zo mager was je.”
Op 27 augustus staat de foto van onze
terugkeer op de voorpagina van het
Algemeen Handelsblad.
Na 3 maanden en 2 weken zijn we
weer thuis. Al die tijd hebben we
gedacht dat Breda plat was
gebombardeerd en de Grote Kerk
verwoest.
Vanuit een kuil in het Mastbos
hadden we immers de vliegtuigen
gezien.
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Zelfs op de reis terug naar Breda
dachten we nog:
“We zijn nog jong, ……we beginnen
opnieuw.”
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In 1953 sterft op zijn verjaardag mijn
vader Jo Talboom, hij is 43 jaar
geworden. Twee jaar later sterft zijn
buurman Toon van Son.
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In 1966 – na een bezoek aan Lourdes
– gaat Wies van Son terug naar Saint
Martory.
Bij aankomst blijkt dat madame
Cassée ernstig ziek is.
Bij het afscheid in 1940 heeft Wies
van Son uit dankbaarheid haar een
zilveren hangertje cadeau gedaan, het
betreft hier het hangertje met een
zilveren bloem dat zij van haar man
bij hun verloving heeft gekregen.
Op haar ziekbed geeft madame
Cassée het hangertje na 26 jaar weer
terug.
In november 1940 bevalt Wies van
Son in Breda van een dochter.
Ze heeft haar genoemd naar madame
Cassée: Anne-Marie.

!

Voor 50.000 Bredanaars bleef de
Vlucht een emotionele ervaring,
verbonden met leed en verlies van
dierbaren.
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Ter herinnering aan de slachtoffers
staat in het Valkenberg het in 1957
onthulde bronzen beeld “De Vlucht”.
Jaarlijks vindt hier op 4 mei de
dodenherdenking plaats.
De burgemeester van Breda legt
namens het gemeentebestuur een
krans gevolgd door vele betrokkenen
uit verschillende groeperingen van de
samenleving.
Ook basisschoolleerlingen worden
hierbij betrokken.

!

2.2.4 BOMBARDEMENT SINT- NIKLAAS

De ervaringen van Piet Buurmans.

!

Donderdag 16 mei 1940
Die dag vertrek ik met vader, moeder,
en mijn oudere broer en zus vanuit
Antwerpen.
Onze bestemming voor die dag is St.Niklaas.
Op het stadhuis krijgen we het adres
van de meisjesschool ‘Onze Lieve
Vrouwe Onbevlekt’ die gelegen is aan
de Gasmeterstraat.
Het is een zusterschool voor meisjes
die vlak bij het station ligt.
Na het eten gaan we vroeg naar bed.
We slapen opnieuw op stro waar we
onze dekens op hebben gelegd.

!

Vrijdag 17 mei 1940
Een dag om nooit meer te vergeten
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De dag begint zoals zoveel andere.
Iedereen is weer vroeg wakker.
We doen de was, schudden de dekens
uit en schuiven het stro aan de kant.
In de loop van de ochtend komt een
van de zusters vragen of er moeders
en grotere meisjes aardappels willen
schillen.
De zusters willen voor ons warm eten
koken.
We hebben sinds ons vertrek uit
Breda geen warm eten meer gehad.
Het schillen vindt plaats op de
speelplaats waar alles al klaar staat.
Dezelfde ochtend besluiten we naar
het station te lopen en te vragen of er
nog treinen richting Nederland
rijden. Dit blijkt niet het geval te zijn.
Op het moment dat we voor het
station nog wat staan te praten komen
er ineens Duitse vliegtuigen laag
overvliegen.
Terug op de speelplaats van de school
zie ik vrouwen en meisjes bezig met
het schillen van aardappelen voor het
avondeten.
Plots zie ik drie Duitse vliegtuigen
boven de school vliegen. Nog geen
seconde later volgen er zware
ontploffingen. Alles om me heen
beweegt, de grond, de school…….
Ik hoor na een moment van doodse
stilte geroep en gegil.
Ik kijk om me heen en wat ik toen zag
was zoiets afschuwelijks dat ik die
!42

beelden nooit meer ben kwijtgeraakt.
Uit de zwaar beschadigde school
komen huilende en gillende mensen
gerend. Onder het puin op de
speelplaats liggen doden en zwaar
gewonden.
Moeders en de meisjes die aardappelen hebben zitten schillen, liggen
kris kras over elkaar heen, samen met
de kleintjes die bij hen hadden zitten
spelen.
Ik hoor vader tegen mijn zus roepen:
“ Ga moeder zoeken….”
Mijn zus is toen terug gelopen naar de
school. Even later komt ze terug.
“ Moeder is dood…!”
Ik kon nauwelijks geloven dat mijn
moeder, waarmee ik een paar
minuten geleden nog had staan praten
bij het station, dood was.
Op de speelplaats is het nog steeds
een verschrikkelijke toestand.
De dode en zwaar gewonde mannen,
vrouwen, meisjes en kleine kinderen
liggen er nog steeds.
We zijn daarna de school weer in
gegaan. Daar hebben wij onze spullen
bij elkaar gezocht.
In de klassen is het een grote
puinhoop. Van sommige is het
plafond naar beneden gekomen.
Overal lopen mensen, die net als wij
bezig zijn om uit de puinhoop hun
spullen te zoeken.
Iedereen ziet er ontdaan uit.
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Enkele dagen nadat St.-Niklaas door
de Duitsers was bezet, zijn we op 24
mei 1940 per vrachtauto
teruggebracht naar Breda.
Op 17 mei 1940 kwamen bij een Duits
luchtbombardement op een school in
St.-Niklaas (België) 51 Bredase
vluchtelingen en 34 Belgen om het
leven.
In deze Belgische stad worden steeds
op 17 mei alle slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog herdacht.
Ook de Bredase, en wel bij een
daartoe speciaal opgericht monument
aan de Bredabaan.

2.2.5 DAGELIJKSE ONGEMAKKEN

De eerste Oorlogswinter van
1940-1941 was een strenge winter en
het jaar daarop was het nog een
graadje erger.
In november begon het te vriezen en
dat hield maanden aan.
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Kolen waren op de bon en je kreeg
maar net genoeg om één kamer te
kunnen verwarmen.
In de rest van het huis was het bitter
koud en op de slaapkamers leek het
wel of de wind er dwars doorheen
joeg.
Alles werd voor de dag gehaald om de
bedden toe te dekken, oude jassen of
gordijnen, als het de kou maar tegen
hield.
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Er werd tijdens die winters op grote
schaal clandestien hout gekapt. In de
bossen rond Breda is nog nooit zoveel
hout gekapt als in die tijd.
Ook werd er in die tijd zakken vol
mastappels geraapt. Met een zak vol
op de bagagedrager en een zak op het
stuur ging het dan te voet terug naar
huis.
Het grootste probleem was echter de
fiets.
De banden waren inmiddels
volkomen versleten en plakken hielp
er niet meer aan.
Er waren in die tijd allerlei
oplossingen, zoals op de velgen rijden,
er houten banden op laten monteren
of van oude autobanden iets
fabrieken. Een reep autoband werd
dan dubbel gevouwen en in de velg
gelegd. De twee uiteinden werden
daarna met een grote stalen kram aan
elkaar bevestigd.
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Met de voedseltoewijzing ging het
ook steeds slechter.
Het brood van de bakker was klef en
de melk werd steeds blauwer door het
vele aanlengen.
Vlees kwam hooguit eens per week op
je bord en de boterham werd
besmeerd met spekvet en af en toe
een schijfje zult of balkenbrij ertussen.
Moeder spaarde de broodkorstjes van
de kleinere kinderen om er eenmaal
per week broodpap van te maken.
De groente werd een schaars product.
Van alle groente die aangeleverd werd
op de veiling ging meer dan de helft
eerst naar de Duitsers.
Vaak ging men er op de fiets of met
handkar op uit om bij boeren eten te
kopen of te ruilen tegen andere
voorwerpen.
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Een regenjas kon je alleen kopen als je
tevoren een laken inleverde.
Papieren frontjes en papieren boorden
waren een manier om langer met een
overhemd te doen.
Om de groei bij te houden werden er
stukken aan broekspijpen en rokken
gezet en niemand die zich daar voor
schaamde.
Houten zolen onder de schoenen en
het dragen van klompen was heel
normaal geworden.

!

!44

Een ingrijpende maatregel in dat
eerste oorlogsjaar was de invoering
van de totale verduistering.
De volledige straatverlichting werd
uitgeschakeld en uit huizen en
gebouwen mocht geen straaltje licht
meer komen.
Auto- en fietslampen moesten
voorzien worden van een zwart
plaatje, waar maar een kleine spleet
licht doorheen mocht schijnen.
Elk avond en nacht werd streng
gecontroleerd op de uitvoering van
deze maatregel.
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De kazernes in de stad waren
overbevolkt met Duitse militairen.
Onwennig voor ons was vooral het
stampend marcheren met hun met
staal beslagen laarzen en het altijd
zingen van mars- en strijdliederen.
De gehate rode vlaggen, met in een
rond wit vlak het zwarte hakenkruis,
tooiden alle door hen gevorderde
gebouwen.

Aanvankelijk probeerden de Duitsers
de sympathie van iedereen te winnen
door optredens van militaire
muziekkorpsen in de muziekkiosk op
de Grote Markt en een vriendelijke
houding tegenover burgers, maar
veelal tevergeefs.
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2.3 VERZET
Met een eenvoudig gebaar om tegen
alles wat er met de Joden gebeurde te
protesteren, tekenden jonge mensen
de gele Jodenster na en droegen die
op hun kleding.
Op dezelfde manier lieten zij de
voorkeur van Oranje blijken door, op
verjaardagen va het Koninklijk huis,
de letters OZO op hun kleding te
dragen van Oranje Zal Overwinnen.
Die letters knipten ze uit de JOZO
zoutpakken.
Een lucifer op je jas met de kop
omhoog betekende Kop Op.
NSB’ers en Duitsgezinde
politieagenten rukten zulke uitingen
van je kleding en dikwijls kreeg je van
dat tuig nog een aframmeling op de
koop toe.

!

2.3.1 WEGBRENGEN ONDERDUIKER

Een dagboeknotitie van Frans Peters
hoe hij samen met zijn neefje Charles
Kamerling in 1943 iemand de grens
over bracht:
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De contacten met Wim Tuinman
waren onregelmatig.
Dat najaar ben ik verschillende keren
op de fiets geklommen om
koeriersdiensten te verrichten.
Je fietste en floot. Ouwe Taaie, jippie,
jippie, jee. Het bleef uitkijken.
Toen was er een wat ongewone
opdracht: iemand moest over de grens
gebracht worden. Charles en ik
stonden met onze fietsen op de
Ginnekenmarkt te wachten.
Eindelijk zagen we Wim Tuinman en
een man met een hoed op aan komen
fietsen.
Wij zouden de onbekende man verder
overnemen. Ik zou voorop rijden om
de weg aan te geven, de onbekende
man zou achter mij aan fietsen en
Charles vormde de achterhoede.
Het moet ’s middags of in de
vooravond zijn geweest, want het was
nog licht.
Ik was de hoek al om, de Duivelsbruglaan in. De man volgde op enige
afstand.
Langs Bouvigne en het Mastbos. Er
werd geen woord gewisseld. Wie zou
de onbekende zijn, een Engelse piloot
misschien?
Voorbij het Mastbos sloegen we
linksaf, de kleine rivier de Mark over
en daarna richting Strijbeek, langs de
Marechausseekazerne, tot aan de
kapel, waar we stopten.
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De man reed zonder om te kijken
door, de zandweg in.
Wie hij was en wat er verder met hem
is gebeurd hebben we nooit geweten.
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2.3.2 ONDERGRONDSE PERS

Naarmate de oorlogsjaren vorderden
werd het steeds moeilijker om
betrouwbare informatie te krijgen
over de toestand in het land.

De bezetters controleerden de krant
en de Duitse propagandamachine
schreef precies voor wat wel en wat
niet gepubliceerd mocht worden.
Later werd het verboden een
radiotoestel in bezit te hebben.
Alle radio’s moesten worden
ingeleverd in de
leegstaande
winkel van
V&D in de
stad.
Om mensen
toch op de hoogte te houden begon de
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illegaliteit - de ondergrondse - met het
verspreiden van betrouwbaar nieuws.
In de beginperiode, van december
1943 tot medio 1944, heb ik meestal
de verzetskrantjes ‘Trouw’ en “Het
Parool’ zelf of samen met Charles van

diverse distributiepunten opgehaald.
Twee keer in Rotterdam, in Utrecht
(station), Den Haag en twee keer in
Dordrecht.
Het geld voor de treinkaartjes kreeg
je, geloof ik, vergoed.
Achteraf gezien was het een riskante
onderneming om per trein te reizen
met pakjes Parool of Trouw in je
kleding verborgen.
Gelukkig is het altijd goed gegaan.
Vanaf juli 1944 werd Het Parool
afgeleverd via een tussenadres in
Breda.
Door klasgenoten of vrienden in te
schakelen, heb ik geleidelijk een
netwerk voor de verspreiding van Het
Parool kunnen opbouwen. Het bleef
gevaarlijk werk.
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Op het laatst hadden we zo’n 250 à
300 exemplaren tot onze beschikking.
Meer zijn het er nooit geweest.
Naast de distributie van Het Parool en
andere illegale bladen, hielden we ons
bezig met de verspreiding van het
nieuws van de BBC
en Radio Oranje uit
Londen, waarvoor
het, niet door ons
ingeleverde
radiotoestel, werd
gebruikt.
Niemand van ons beheerste steno.
We namen dus ’s avonds de
belangrijkste berichten van de zwaar
gestoorde nieuwsuitzendingen in
samengevatte vorm over en met twee
of drie keer uittikken, haalden we dan
een oplage van maximaal twaalf
exemplaren, die naar adressen gingen
waar, zover wij wisten, geen radio
aanwezig was.
De situatie verbeterde aanzienlijk
toen we de beschikking kregen over
een van de padvinderij afkomstige
stencilmachine met een flinke
hoeveelheid papier.
De oplage steeg tot tweehonderd
exemplaren die tweemaal per week,
via het bestaande distributiewerk,
werden verspreid.
Er was een lied, dat speciaal
betrekking had op Duitsgezinde
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landgenoten, die een fascistische
krant ‘Volk en Vaderland’ verkochten.
Op de hoek van de straat
staat een N.S.B.-er
’t Is geen mens, ’t is geen dier
maar een farizeeër
Op de hoek van de straat
staat hij daar te venten
Hij verkoopt zijn vaderland
voor zes losse centen!

!

2.3.3 EMIEL NEEFS EN DE POST OP DE
VLOEIWEIDE

De post op de Vloeiweide hebben

Hij was de zoon van boswachter
Ernest Neefs. Vader en zoon waren
beiden erg tegen de bezetting van ons
land door de Duitsers. Het trof niet
dat Emiel 18 jaar was geworden. Nu
werd hij verplicht te gaan werken aan
bunkers aan de Noordzee of in
Duitsland en voor de vijand werken
dat wilde hij niet. Hij besprak het met
z’n vader die hem kon laten
onderduiken ergens verderop in
Brabant.

!

“Onze zoon is werken in Duitsland”,
zei de boswachter als hij in Breda
moest vertellen waar Emiel kon
uithangen. “Hij is bij jullie in
dienst. Ik zou wat meer van hem
willen weten.
Dat zouden jullie van jullie
kinderen toch ook willen?”,
voegde hij er boos aan toe.
“Ik blijf hier net zo lang op het
kantoor tot ik wat meer van mijn
zoon weet, wie weet moet hij
granaten maken die jullie
soldaten op onze kop gooien…

jullie daar wel eens van gehoord?
Nou…dat is me onder de oorlog van
1940-1945 wat geweest.
Neem nou één jongen die het niet
eens was met de bezetting van het
vaderland door de Duitsers; dat was
Emiel Neefs.
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afschuwelijk”.
Zo hield de boswachter zich van de
domme.
Uit blijdschap dat het georganiseerde
verzet zijn zoon uit Duitse handen
had kunnen houden wilde de vader
iets terugdoen.
Nu de bevrijders dichterbij kwamen
moest er een radiopost komen die hen
gegevens kon zenden over mijnen,
tankwallen, verraders en hoe zij
verder moesten voorbij Rijsbergen
waar ‘de post op de Vloeiweide’, zoals
de radiopost al gauw heette, werd
ingericht.
Bij de radiopost waren vier
marconisten en dertien sterke kerels
die de bewakingsdienst vormden.
Ook Emiel hielp bij de verzetspost
mee, al was hij ook gewoon werkzaam
op het land om koeien te melken, het
land te ploegen en bij de buren te
helpen.
Het was al september 1944 en dan
duurt het niet lang meer voordat het
land winterklaar moet zijn.
De aanwezigheid van de post ervoer
Emiel als een spannende tijd.
Als hij zes broden moest halen voor
de mensen van de post op de
Vloeiweide dan viel dat op. Emiel was
slim.
Hij laadde dan de fietstas vol bij drie
bakkers in het dorp Rijsbergen; bij
ieder kocht hij twee broden.
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Zijn zusjes hielpen ook mee en
moeder ook, het hele gezin. Want er
moest voortdurend van alles zijn;
zeep, tandenpoets en een lekkere reep
chocolade voor tussendoor.
Al gauw merkte de post dat ze veel
meer voor het vaderland kon doen.
Na dinsdag 5 september 1944, een dag
die wij Dolle Dinsdag noemen, waren
de Duitsers in paniek toen zij
hoorden dat Breda was bevrijd. (Dit
bericht bleek later onjuist te zijn).
Duitsers vluchtten uit het leger,
deserteren heet dat, omdat op de
radio het bericht was gekomen dat
koningin Wilhelmina de bevrijders
welkom heette op vaderlandse
bodem.
“We hebben de oorlog verloren”,
spraken sommige Duitsers en ze
vluchtten angstig de bossen in ten
zuiden van Breda.
In uniform waren de gedeserteerden
echter reddeloos verloren; zij zouden,
als ze in uniform gevonden werden,
acuut de kogel krijgen van hun eigen
leger.
Ook Emiel deed volop mee om
gedeserteerden in halfdroge sloten en
achter bomen en struiken vandaan te
halen en hun uniform te ruilen voor
een burgerpakje of een boerenoverall.
Daarna werden ze als krijgsgevangene
vastgezet in de paardenstal van Neefs.
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In Breda had helaas iemand lucht van

de post gekregen. Hij ging hen
verraden.
Op 4 oktober belde een man aan bij
het boswachtershuis. Het was
Lodewijk de Coster, in dienst van de
Duitsers.
Hij vroeg de weg naar België maar
had intussen genoeg gezien. De
verzetspost was op volle sterkte.
Met 150 militairen werd deze de
volgende dag om 05.00 uur
overvallen.

Op het boswachtershuis werd een
mitrailleur gericht.
Honderden kogels
sloegen in. De
commandant
Steinmeier die de
woning wilde
binnendringen werd dit
belet door de marconist
Broer Touw met een
granaat.
Er werd hevig
gevochten maar tegen
zo’n overmacht
aan zwaar
bewapende
soldaten……..
Alle
verzetsmensen
werden
gedood. Ook
Emiel die
verschillende
Duitsers had
uitgeschakeld
en schietend uitbrak tot vlak achter
het boswachtershuis. Vijf andere
verzetsstrijders werden gedood en
acht werden de andere dag door de
Duitsers gefusilleerd.
Vanwege hun moedige verzet wordt
dit ieder jaar in de week van 5
oktober herdacht.
Was dan alles vergeefs geweest?

!
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2.3.4 HET VERZET OP KASTEEL BOSCHDAL

In Breda hadden de mensen het
inslaan van mortieren, granaten en
geweervuur gehoord. Van het gezin,
dat tijdens het gevecht naar de kelder
was gevlucht, waren Moederke Neefs,
het 17 jarige Rietje en het 3 jarige
Correke, zwaar gewond op de grens
van leven en dood. Het kleine
manneke Correke hield zijn oogjes
open maar moest ze sluiten in de
handen van de dappere politieman
Gerrit Verdaasdonk, die gauw naar de
plek des onheils was gegaan. Nog een
keer keek Correke, verdoofd door
granaatscherven, zonder angst op
naar hem, dankbaar zelfs en toen liet
de grote politieman zijn tranen de
vrije loop.
Degenen die granaten in de kelder
had gegooid, gaf hij bevel de tralies
van het kelderraam te rammen.
Zo redde hij de rest van het gezin.
Op de Vloeiweide was het in het klein
de grote oorlog.
De moeder staat met een driejarig
kindje, Correke dus, aan haar hand.
Ze bidt dat het manneke het leven
behoudt; maar helaas.
Groot is het verdriet geweest in het
gezin door het overlijden van moeder,
zusje Rietje en hun kleinste broertje
en hun vrienden van de post.
Maar niet alleen in het gezin was er
verdriet. De mensen stonden bij
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elkaar te praten en waren boos over
het buitensporige geweld waarmee de
Duitsers de post hadden overweldigd

en onschuldigen in hun oorlogsvoering hadden meegesleurd.
Dat was tegen de regels. Want ook
onder de oorlog zijn er regels dat je er
burgers buiten moeten laten.
De ruiten van de Bredase SS’er, die uit
zijn laars granaten had gehaald om op
het huis te gooien, werden aan
diggelen gesmeten. De gestorven
helden hadden veel vrienden van hun
leeftijd en ook die waren woedend.
Was nu alles tevergeefs geweest? Al
dat verzet en die doden?
Oorlog leidt nooit tot iets maar in dit
geval werden de bevrijders
ongelooflijk geholpen door alles wat
de post had gedaan.
In hun tanks bezaten de bestuurders
de door de post in Duitse uniformen
over de grens gesmokkelde kaarten
om zo snel en veilig mogelijk de
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steden, dorpen en wegen te bevrijden
verder naar het westen en noorden
van Brabant.
En de gedeserteerde militairen?
Die waren, in getal, 30, 40 man groot,
overgebracht naar kasteel Boschdal
van het Beeks (Prinsenbeeks) verzet.
De vrienden van de post Vloeiweide.
De wapens van de Duitsers werden
buit gemaakt en in dit laatste jaar van
de oorlog konden in het zuiden van
het land distributiekantoren worden
overvallen voor bonnen om kleding
en eten te kunnen kopen.
Uit de Koepel in Breda werden met
Duitse wapens door hen twintig
verzetsmensen bevrijd. Het Duitse
commandocentrum in Prinsenbeek

verwachtte als gevolg van de
Vloeiweide een aanslag – die
inderdaad werd voorbereid –en de
eenheid moest vluchten.
Daardoor konden de Polen, die ons
hebben bevrijd, sneller doorstoten.
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Nooit hebben de Beekse verzetsmensen één dode gemaakt. Ze hebben
altijd de Duisters overbluft maar het
was tegen hun geweten om iemand
om zeep te helpen, ook al was het de
vijand.
Ook op kasteel Boschdal is een
overval voorbereid door de Duitsers,
na verraad maar gewaarschuwd door
de boeren in de omtrek, die de Duitse
colonne van ver zag aankomen,
konden zij achterlangs ontsnappen
terwijl de overvallers door een
dappere boerin werden opgehouden.
Zij had haar rijtuig met melkkar in de
sloot gereden zodat deze als een
versperring over het weggetje lag.
Het duurde wel meer dan een half uur
voor de Duisters onder luid
geschreeuw verder konden.
De schoten die werden gelost waren
het sein voor het Beeks verzet, die al
klaar stonden om de plaat te poetsen,

om te vertrekken. Langs binnendoorpaadjes waren zij in twee uur in de
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Biesbosch waar de Duitsers gevangen
zijn gezet op een boot.
Op 6 november 1944 zijn zij in het
bevrijde Drimmelen uitgeleverd aan
de Poolse commandant. Hierdoor
konden Poolse krijgsgevangenen
vrijkomen, door ruil.
Van het Beeks verzet hebben allen het
overleefd. De post Vloeiweide moeten
we dankbaar zijn. Hun verzet heeft
bijgedragen tot onze bevrijding.
Op de Vloeiweide en aan de
Kogelvanger zijn gedenktekens voor
hen opgericht en als je daar bent doe
je er goed aan te bedenken dat
niemand leeft voor zichzelf, ook wij
niet, en zij, de post op de Vloeiweide,
heeft dit getuigenis van medemenselijkheid op grootse wijze in praktijk
gebracht.
Van het boswachtershuis ligt nog de
fundering in het bos. Ga maar eens
een keertje met papa en mama of
anderen kijken dan herinner je weer
wat we over de oorlog 70 jaar geleden
in Breda hebben verteld.

telefooncentrale in het postkantoor,
de elektriciteitsvoorziening en de
seinhuizen van de Nederlandse
Spoorwegen op te blazen.
Ook probeerden ze dat met
kerktorens. Dit laatste had natuurlijk
weinig met het voeren van oorlog te
maken en was duidelijk bedoeld als
terreur.
Het verzet probeerde deze
vernielingen te verhinderen.
Helaas is dit maar zeer gedeeltelijk
gelukt.
Drie bruggen over de Singel aan de
noordkant van de stad zijn gelukkig
wel gespaard gebleven. De lonten van
de bommen die onder de bruggen
waren geplaatst zijn door het verzet
kapot getrokken.

!
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2.3.5 BELETTEN VAN VERNIELINGEN

De Duitsers hadden opdracht
gekregen om alle bruggen in en rond
Breda op te blazen.
Dit zou de opmars van de geallieerden
moeten vertragen.
Verder werden er voorbereidingen
getroffen om vitale objecten zoals de
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2.3.6 VOORKOMEN OPBLAZEN GROTE
KERK

Vlak voor de bevrijding verscheen er
bij het deurtje aan de voet van de kerk
enkele Duitsers met een
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vrachtwagentje die duidelijk iets van
plan waren.
Ze zochten naar de sleutel om de
toren binnen te komen maar die was
er niet.
Omwonenden wisten wel beter, maar
die hielden hun mond.
Ze maakten de bezetters wijs dat de
sleutel misschien wel in het Ginneken
zou zijn.
De Duitse soldaten hadden weinig
trek om daar naar toe te gaan want
daar zaten de Polen. Toen er ook nog
granaten begonnen te vallen blies het
Sprengcommando mopperend de
aftocht.
De vraag blijft natuurlijk bestaan wat
ze precies van plan waren maar
mogelijk is door het dappere optreden
van enkele burgers toch de Grote of
Onze Lieve Vrouwe Kerk voor een
ramp behoed.

Intussen gingen razzia’s en deportaties
met de regelmaat van de klok door.
Een razzia was eigenlijk een
politionele drijfjacht door de Duitsers
georganiseerd om Joden en
onderduikers op te sporen en om
jongens en mannen te arresteren voor
de inzet als dwangarbeiders in
Duitsland.
Om zo weinig mogelijk onrust te
veroorzaken vonden razzia’s bij
voorkeur ’s avonds plaats en de
treinen naar het concentratiekamp
Westerbork reden als regel tijdens de
nacht.

2.4 TERREUR EN ANGST

De aangewende methoden om
arbeidskrachten voor de
Arbeitseinsatz van het Derde Rijk te
werven werden steeds drastischer.
In het najaar van 1944 werden
bevelen huis aan huis verspreid:
“Op bevel der Duitse Wehrmacht
moeten alle mannen in den leeftijd van
17 tot en met 40 jaar zich voor den
arbeidsinzet aanmelden.

!

2.4.1 RAZZIA’S EN DEPORTATIES

Najaar 1944
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Op hen, die pogen te ontvluchten of
weerstand te bieden, zal worden
geschoten”.
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De Duitsers doken overal op, op
straat, in cafés, bij voetbalwedstrijden
en in bioscopen, nergens was je meer
veilig.
Honderden jongens werden op die
manier opgepakt en via het
concentratiekamp Amersfoort alsnog
weggevoerd naar Duitsland.

!

2.4.2 EEN VADER IN
KRIJGSGEVANGENSCHAP

Ruud Wijdicks was de één na jongste
in een groot gezin.
Hij woonde met zijn ouders, drie
broers en drie zussen in de Cartier
van Disselstraat nr. 31.
Vader werkte als officier in de Chassé
Kazerne.
Na de overgave aan de Duitsers werd
het Nederlandse leger ontbonden.
Vader kwam weer thuis, maar moest
zich regelmatig in Roermond bij de
Duitsers melden.
Tot hij op 15 mei 1942 niet meer
terugkwam uit Roermond.
‘We kregen een kaart waarop stond
dat hij als krijgsgevangene werd
vastgehouden.
Dat was een onzekere toestand thuis.
Mijn moeder was net geopereerd en
ging naar haar ouders om aan te
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sterken. Mijn zussen hielden het
huishouden zo goed mogelijk
draaiende. Het was ook niet duidelijk
of er nog wel geld zou komen. Twee
van mijn broers waren ondergedoken.
Vader heeft eerst in krijgsgevangenenkamp Stanislau in Polen
gezeten. Daarna in Neu Brandenburg
in Duitsland. Hij heeft al die tijd een
dagboekje bijgehouden.
Via brieven en kaarten hielden we
contact.
Mijn oudste broer had zich in Brussel
bij het bevrijdingsleger aangesloten.
Hij trok vanaf eind 1944 als tolk mee
naar Duitsland.
In mei 1945 kreeg hij toestemming
met een legerwagen op zoek te gaan
naar vader en ………………hij heeft
hem gevonden.
Ze hadden elkaar vier jaar niet meer
gezien’.
De familie ging naar het station om
vader op te halen.
Ruud mocht niet mee. Hij had met
een vriendje geprobeerd een
handgranaat uit elkaar te halen en zat
als gevolg daarvan helemaal in het
verband.
Zijn linkerhand is nooit meer goed
bruikbaar geweest.
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2.4.3 OPBLAZEN DRIESPRONGKERK

Het opblazen door de Duitsers van de
toren van de kerk aan de Driesprong
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Duitsers niet werden
gewaarschuwd toen de kerktoren
de lucht in ging.
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2.4.4 BOMBARDEMENT BAD
WÖRISHOFEN

(kruising OosterhoutsewegTilburgseweg-Teteringsedijk) vlak
voor de bevrijding is het beste te
omschrijven als een terreuractie.
De geallieerde strijdkrachten hadden
echt geen kerktorens nodig om
waarnemingen te doen want ze
hadden voldoende vliegtuigen ter
beschikking om vanuit de lucht de
vijand te observeren.
Dat het puin van de kerktoren de
doortocht zou versperren kan ook
geen argument zijn want de
geallieerden hadden tanks waar een
bulldozerblad op was gemonteerd en
die maakten in de kortste keren vrij
baan.
Het woord terreur krijgt nog meer
betekenis als men bedenkt dat in de
kelder onder de kerk veel
buurtbewoners zaten die door de
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Vrijdag de 13de, een absolute
ongeluksdag voor het Ginneken.
Op die dag vindt een
bombardement plaats waarbij vele
doden te betreuren zijn.
Vrijdag 13 oktober 1944.
Vlak voor de bevrijding.
De geallieerden zijn vlakbij, in de
buurt van Baarle-Nassau, waar ze
wachten op aanvoer van brandstof en
munitie om het westen van Brabant te
bevrijden.
Aan een statige laan in het Ginneken,
de Duivelsbruglaan, staan een aantal
grote villa’s.
Een ervan is een kuuroord voor
welgestelden, bad Ginneken geheten.
In de volksmond staat het bekend
onder de oudere naam Bad Wörishofen; adres Duivelsbruglaan 42.
Tegenover de Duivelsbrug.
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In het kuuroord wonen vooral oudere
mensen, sommige van adel. Samen
met een staf van personeel woonden
er in en om het kuurhotel veel
mensen. Vlak voor de 13de oktober
laten Duitse soldaten witte lakens met
rode kruisen op het dak van Bad
Wörishofen bevestigen. Dat is het
herkenningsteken dat er een ziekenhuis is. Ook worden er loopgraven in
de tuin aangelegd. Zou dat komen
omdat het front steeds dichterbij
komt?
Rond 11 uur in de ochtend
verschijnen plots enkele geallieerde
vliegtuigen, ze draaien boven het
Ginneken bij en vliegen doelbewust
op Bad Wörishofen af. Bommen
vallen. Een oorverdovend lawaai,
brand, rook, kermende mensen.
Binnen enkele minuten is alles
voorbij. Wat overblijft is een totale
ravage:

- behalve het kuuroord wordt ook de
kerk en de Duivelsbrug aan de
Duivelsbruglaan getroffen.
Waarom werd nou juist deze villa
gebombardeerd? Het had geen enkele
militaire of strategische waarde. Het
tegenoverliggende huis wel! Villa
Mariëndal was door de Duitsers bezet
en diende als hoofdkwartier.
Was er sprake van een vergissing?
Hadden de Duitsers een afleiding
gebruikt door de rode kruisen aan te
brengen op het dak en loopgraven in
de tuin? Niemand die het exact weet.
Wel is zeker dat er complottheorieën
zijn ontstaan na de oorlog. Zo zijn er
mannen in witte jassen gezien die in
de straat paradeerden. Dienden zij als
baken om een gebouw aan te wijzen
voor de vliegers? Het blijft gissen.
Feit is, dat de Duitsers geen haar zijn
gekrenkt door de luchtaanval.
Dat kon niet gezegd worden van de
gasten en het personeel.
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2.4.5 JODENVERVOLGING IN BREDA

- 27 doden zijn er te betreuren, een
ramp van grote omvang voor een
dorp als Ginneken,
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Een van de meest aangrijpende en
afschuwelijke
gebeurtenissen tijdens de
Tweede Wereldoorlog was
de holocaust.
Hitler had al over het
zogenaamde
“jodenvraagstuk”
geschreven in zijn boek
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“Mein Kampf ”; hij gaf de joden de
schuld van de crisis in Duitsland en
nog veel meer. Joodse mensen
voelden de dreiging al voor het
uitbreken van de oorlog.
Een voorbeeld daarvan is de
“Kristallnacht”. Een nacht in
november 1938 waarop in heel
Duitsland joden werden aangevallen.
Meer dan 1000 synagogen werden in
brand gestoken en ongeveer 7500
winkels en bedrijven van joden
werden vernield. Er sneuvelden heel

veel winkelruiten; dat gaf de bijnaam
Kristallnacht aan deze goed
georganiseerde terreuractie.
Een andere manier om de joodse
mensen te treiteren was, door ze
allemaal bij elkaar in een wijk te
stoppen en die af te sluiten. Zo’n wijk
werd een getto genoemd.
Een bekend voorbeeld was te vinden
in de Poolse stad Warschau.
Op 20 januari 1942 werd aan de
Wannsee in Berlijn een conferentie
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(vergadering) gehouden waar de
beslissing genomen werd om de joden
in alle bezette gebieden systematisch
uit te roeien; dat moest gebeuren in
concentratiekampen en staat bekend
als de Holocaust of Shoa.
We gaan nu even een beetje terug in
de tijd en naar Breda. Toen op 10 mei
1940 de Duitsers Nederland
binnenvielen woonden er ruim 200
joden in Breda; de meesten woonden
er al lang, maar er waren ook
gevluchte Duitse joden in Breda
neergestreken. Ze
woonden tot aan het
uitbreken van de oorlog
in relatieve rust. Toen op
12 mei alle inwoners van
Breda moesten evacueren
werden ze voor het eerst
echt geconfronteerd met
de oorlog, maar ook met
de discriminatie door de
Duitsers. De Bredase joden
die tot in Frankrijk waren gevlucht
mochten niet meer terug naar de stad.
Het hield daarna niet meer op met
anti-joodse maatregelen. Eind 1940
moesten alle Bredase gemeenteraadsleden een zogenaamde
“ariërverklaring” tekenen. De meesten
deden dat. Het joodse raadslid Barend
Cohen kon niet tekenen en werd uit
de gemeenteraad gezet. Kort daarna
moesten alle ambtenaren een
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afstammingsverklaring tekenen,

niemand weigerde, de houding was
nog afwachtend, men wist nog niet
wat er te gebeuren stond.
Vervolgens gingen ook de gewone
mensen de maatregelen voelen. Joden
mochten geen bloeddonor meer zijn,
niet meer bij de vrijwillige brandweer
en nog meer van dat soort zaken. Ze
werden steeds meer uit het openbare
leven geweerd.
De gemeente werkte braaf mee met de
maatregelen, die door de Duitse
bezetter werden bedacht. Ook de
joden moesten meewerken van de
Duitsers. Zo werd er een Joodse raad
opgericht om de joden mee te laten
werken aan hun eigen onderdrukking.
Klinkt bizar, maar toch werd er
meegewerkt, om er nog het beste van
te maken.
We zijn in het voorjaar van 1941
aangeland als de maatregel wordt
afgekondigd, dat alle joden zich
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moeten laten registreren en een J in
hun persoonsbewijs, een
soort paspoort, gestempeld
krijgen. Aan het begin van
het nieuwe schooljaar,
augustus 1941, mogen de
joodse kinderen niet meer
terug naar hun eigen
scholen. Ze mogen alleen
les krijgen in een eigen
school, met alleen joodse
kinderen. Zo ontstaat er
een nieuwe school met 41 kinderen.
Het lijkt al erg genoeg zo, joden
worden geweerd uit het openbare
leven, kinderen mogen niet meer in
hun eigen klas… maar in 1942 wordt
het nog veel erger. Denk maar even
terug aan de Wannsee-conferentie. De
maatregelen die daar worden
afgesproken zijn snel merkbaar in heel
bezet Europa en dus ook in Breda.
Het meest opvallende was, dat iedere
jood een zogenaamde Jodenster op
zijn kleding moest hebben, ingevoerd
op 3 mei 1942. Met de Jodenster ben
je natuurlijk makkelijk herkenbaar en
dat had zijn gevolgen. Ze mochten
niet meer in het Valkenbergpark
komen. In heel veel Bredase
gebouwen kwamen bordjes “voor
joden verboden”.
In augustus 1942 gebeurde wat
iedereen vreesde. Ongeveer honderd
joden kregen de opdracht om zich te
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melden. Velen gehoorzaamden aan de
oproep en werden naar kamp
Westerbork gebracht. Ze wisten niet
wat ze te wachten stond, niemand kon
dat toen nog weten…
De deportaties, zo heet het wegvoeren
van de joden naar de kampen. Dat
waren vaak vernietigingskampen,
speciaal gemaakt om snel veel mensen
te kunnen vermoorden. Meestal
gebeurde dat met een soort gas,
zyklon B, dat uit de douches kwam.
De bekendste kampen zijn Auschwitz
en Sobibor, daar zijn ook de meeste
Bredase joden naar toe getransporteerd.
Pas toen de deportaties op gang
kwamen ging een aantal joden
onderduiken; zich verstoppen. Vaak
in huizen of op de boerderij, maar in
ieder geval uit het zicht van Duitsers
en landverraders. Het allerbekendste
voorbeeld van een joodse onderduiker is Anne Frank uit Amsterdam.
Voor dat onderduiken was het
belangrijk dat je hulp kreeg. Dat
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gebeurde in 1942 nog niet echt vanuit
het verzet, omdat dat nog nauwelijks
bestond. Het waren individuele
personen die inzagen dat de joden
dringend hulp nodig hadden. Een van
die mensen was mevrouw HofmanSwijgman. Zij moest haar hulp met de
dood bekopen. Toen ze werd
gearresteerd, in 1943, had ze zestien
joodse onderduikers in huis.
In het najaar van 1942 en het voorjaar
1943 werden de meeste Bredase joden
afgevoerd naar de concentratiekampen, daarna namen de
transporten af. Het verzet werd met
de tijd heviger en de medewerking
van de Nederlanders om de joden op
transport te zetten werd snel minder.
Het grote kwaad was echter al
geschied. In totaal zijn er 6 miljoen
joden vermoord. Van de joodse
gemeenschap in Nederland had
slechts ongeveer 20 procent de
holocaust overleefd en ook in Breda
was de joodse gemeenschap zwaar
getroffen.
Het jongste joodse slachtoffer uit
Breda was 8 maanden oud… hoe
bedreigend zou dat kind geweest
kunnen zijn voor het Duitse Rijk?
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2.4.6 VERRADEN EN OPGEPAKT

Barend Cohen was voor de oorlog een
bekende verschijning in Breda.
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Hij was lid van de gemeenteraad,
maar ook actief in de muziekvereniging ‘Kunst aan het volk’ en de
toneelvereniging ‘Onze Vrije Uren’.
Als jongeman verdiende hij de kost
als borstelmaker, waarschijnlijk in het
fabriekje van Mozes Philip Cohen op
de Haagdijk.
De familie woonde in het begin van
de oorlog naast de synagoge,
Schoolstraat 18.
Eind 1940 werd hij als jood
gedwongen de gemeenteraad te

verlaten.
In 1942 begon de Duitse bezetter met
het oppakken en afvoeren van joden
naar concentratiekampen. Barend
Cohen kreeg de oproep zich te
melden en dook met zijn familie
onder op 29 september 1942.
Barend en zijn vrouw en kinderen in
Keizersveer, zijn getrouwde zoon Sam
met zijn gezin in Ulvenhout.
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Op 27 februari 1943 zijn zij verraden
en opgepakt.
Nederlandse politieagenten brachten
hen naar de Sicherheitsdienst (SD) in
het KMA-gebouw op het Kasteelplein.
Toen zij door de Catharina-straat
liepen, stond de vrouw van
stadsbeiaardier Maassen net in haar
voordeur op nummer 97.
Zij zag hen voorbijkomen en riep:
“Och, Barend, hebben ze je nu toch
nog te pakken gekregen!”
Op 5 maart zijn Barend Cohen, zijn
vrouw Anna en Sam, Leo,
Maurits, Elisabeth, Esther en
kleinzoon Bobby Cohen van
anderhalf jaar naar Vught
gebracht. Vandaar zijn ze naar
Westerbork overgebracht.
De hele familie Cohen is
omgekomen.
Barend Cohen werd op 9 april
1943 in Sobibor vermoord.
Het Joods Historisch Museum
in Amsterdam bewaart
Bobby’s babyboek.
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2.4.7 ZUSTER POP

Het joodse jongetje Harry del Canho
is zes jaar als zijn ouders besluiten op
27 augustus 1942 onder te duiken.
Harry komt terecht in het
kindertehuis van Zuster Pop, een
protestantse verpleegster.
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In hetzelfde tehuis aan de Baronielaan
303 vangt Zuster Pop kinderen van
SS’ers op.

!
2.5 BREDA BEVRIJD 29-10-1944
2.5.1 BOMBARDEMENT STATION -1944

Een verslag van Titia Wetselaar
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Iedere nacht vlogen er bommenwerpers over Breda, daar waren we
aan gewend geraakt, maar Breda was
nooit het doelwit geweest.
Dat veranderde nu.
Om de inname van onze stad voor te
bereiden, moesten de Geallieerden
vitale verbindingen verkennen en
vernielen.
Breda lag als een spin in een web van
wegen en spoorwegen, tussen de zee
en het binnenland en van noord
naar zuid.
Ieder leger dat over de grote rivieren
wilde trekken moest langs Breda.
We wisten precies wat we moesten
doen als de sirenes van het luchtalarm
gingen; de lange gang naar de keuken
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in rennen en ons tegen de muur
aandrukken.
Die dikke muren zouden nog wel
overeind blijven na een directe aanval
en er waren daar geen ramen die
konden breken.
Dit keer renden ik en mijn broer door
naar ons platte dak.
We dachten dat onze trommelvliezen
scheurden van de gillende sirenes, die
op een winkel, één huizenblok verder
stonden. Vlak daarop doken er drie
kleine bommenwerpers op boven ons
hoofd.
Aan de onderkant van iedere vleugel
konden we duidelijk een witte ster

onderscheiden.
We hadden dat teken nog nooit eerder
gezien, maar we wisten zeker dat
Duitse vliegtuigen een swastika
droegen.
De drie vliegtuigen openden hun
buiken en de bommen vielen op het
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spoorwegstation, een kilometer ten
noorden van de Grote Markt.
Er volgden harde, angstaanjagende
explosies. Het hele spektakel duurde
hooguit een minuut. De vliegtuigen
trokken weer weg in een scherpe
bocht. We zagen vlammen en er
kwam rook omhoog.
Zo veel schade in zo’n korte tijd, het
was ongelooflijk.

!

2.5.2 DOLLE DINSDAG

Op 4 september 1944 meldde Radio
Oranje dat de geallieerde troepen de
stad Breda hadden bereikt. De
bezetters sloegen in paniek op de
vlucht en de Bredanaars stonden met
oranje strikken en rood-wit-blauwe
vlaggen onder de jas op straat te
wachten tot de Tommies (vriendelijk
bedoelde bijnaam voor Engelse
soldaten) kwamen.
Ze kwamen niet……………
Het bericht van Radio Oranje bleek
onjuist maar de Nederlandse regering
in Londen had niet het fatsoen een
rectificatie uit te zenden!
Waarschijnlijk heeft een Engelse
patrouille per radio gemeld dat ze ‘de
stad Breda’ hadden bereikt.
Daarmee bedoelden ze één van de
vele cafés met de naam ‘de stad Breda
‘ die tussen Antwerpen en Breda
werden uitgebaat.
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Breda moest na Dolle Dinsdag nog
bijna 2 maanden wachten voordat de
echte bevrijding plaats vond.
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2.5.3 1E POOLSE PANTSERDIVISIE BEVRIJDERS VAN BREDA

Het devies van de
divisie was: ‘Voor
Uwe en onze
Vrijheid’.
Het embleem dat
de Poolse
soldaten dragen
herinnert aan de
Slag bij Wenen.
In 1683 versloeg
de Poolse ruiterij
van koning Jan
Sobieski met een
krijgslist de Turkse horden die Europa
dreigden te overspoelen.
Poolse ruiters droegen een wapentuig
met adelaarsveren op hun rug.
Toen ze in volle galop van de
Kahlensberg af stormden, maakte dat
door de
luchtstroom voor
de vijandelijke
hordes een
onbekend
angstaanjagend
geluid.
De Turken raakten
in verwarring en
sloegen op de
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vlucht.
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De 1e Poolse Pantserdivisie, onder
aanvoering van generaal Maczek, had
na de landing op Normandië
deelgenomen aan de slag om Falaise
in Frankrijk en nam daarna deel aan
de achtervolging van de Duitsers.
In snel tempo werden door hen
enkele Belgische steden veroverd en
de opmars eindigde bij Gent en SintNiklaas.
In Zeeuws-Vlaanderen werd door de
Polen hevig gevochten om Axel en
Hulst te bevrijden.

Begin oktober 1944 kwam de aanval
op Merksplas en Baarle-Nassau.
De Poolse militairen moesten in het
najaar van 1944 een stop maken in
Alphen: de aanvoerlijnen van
materiaal, munitie, kleding en voedsel
vanuit Normandië waren te lang en de
haven van Antwerpen was nog in
Duitse handen.
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Vliegveld Gilze-Rijen werd
aangevallen en Alphen en Gilze
werden bevrijd.
Op 27 oktober kon de 1e Poolse
Pantserdivisie weer oprukken.
In eerste instantie richting Tilburg,
maar omdat deze stad reeds was
bevrijd, ging het richting Breda.
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De Polen vielen Breda vanuit
verschillende richtingen aan.
- vanuit Bavel – Ypelaar – Poolseweg,
- vanuit Dorst – Heusdenhout en
- vanuit Wolfslaar - Overakker
Bij Dorst en de
Driesprong in Breda
liepen de Poolse tanks
vast op felle tegenstand
van de Duitsers die
vanuit het Cadettenkamp opereerden.
De Poolse infanterie
bereikte via Molenschot
en Bavel op zaterdag 28
oktober 1944 het
Seminarie Ypelaar, waarin
de Duitsers zich hadden verschanst.
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’s Ochtends kwamen 50 Duitsers het
seminarie versterken. Er volgde een
urenlange strijd waarbij aan beide
zijden flinke verliezen werden
geleden.
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De Duitsers wilden zich niet
overgeven. Pas nadat het seminarie
door de Polen met fosforgranaten in
brand was geschoten werd het door
de Duitsers verlaten.
De Polen vervolgden hun opmars
naar Breda en bij het
Laurensziekenhuis in het Ginneken
werd contact gemaakt met
oprukkende Canadezen en Engelsen.
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2.5.4 OPMARS

Klokke tien stond in de pastorie van
de Mariakerk een Pools officier op en
gaf het vertreksein.
Allen stonden op het kerkplein.
Ongeveer twintig man ging één voor
één met het geweer in de hand op
weg.
Langzaam slopen zij langs de huizen
en verdwenen zo uit het oog.
De overige troepen trokken de
Mariadreef in.
Een dertigtal soldaten met
mijnenzoekers verspreidden
zich over de akkers langs dit
pad en langzaam daarachter
kwamen tanks en
gevechtswagens.
Rond elf uur stokte de opmars
even en kwamen enkele
gevechtswagens en jeeps
teruggereden met de
boodschap dat op het
Schoolakkerplein en rond de
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Laurentiuskerk hevige Duitse
tegenstand was.
Onmiddellijk begonnen de kanonnen
weer te vuren.
Men vermoedde dat een Duitse
waarnemer met mortier in de toren
van de Laurentiuskerk had postgevat.
Daarom werd van tien tot elf uur de
kerktoren onder vuur genomen.
Granaten sloegen ononderbroken in.
Het geraas van rollende stenen en
rinkelende glasscherven drong tot in
de kelder onder de kerk door en de
bange zusters en omwonenden baden
het ene weesgegroetje na het andere.
Het schieten was zo hevig dat de kerk
dreunde en schudde.
Toen werd het iets rustiger. De Polen
waren langs de pastorie in de tuin van
de kerk gekomen.
Omstreeks twaalf uur hoorden ze in
de kelder het geraas van tanks.
Ze waren bevrijd!
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De 1e Poolse Pantserdivisie rukte via
de Ginnekenweg, Prins Hendrikstraat,
Gaffelstraat, Ploegstraat, Poolseweg
op naar het Wilhelminapark
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2.5.5 DE REEPBRUG

De Reepbrug over de Mark, gelegen
aan de huidige Koningin Emmalaan,
heette eigenlijk Emmabrug maar door
de Duitsers werd het gebruik van
namen van het Koninklijk huis
verboden.
Hierdoor vonden in de stad nogal wat
naamsveranderingen plaats. Zo werd
de Julianalaan tijdens de oorlog
Westerlaan genoemd.
De bevrijding naderde en in de verte
was al regelmatig kanongebulder te
horen.
Op 28 oktober 1944 - een dag voor de
bevrijding – was het zover
en in het dagboek van Piet
Marijnissen lezen we hoe
een verzetsgroep de wacht
betrok bij de Reepbrug.
Ik kreeg bericht dat ik mij
met een stel jongens van
mijn groep, aangevuld met
anderen, moest begeven naar
de Dr. De Visserschool in
het Ginneken.
Daar zouden wij ’s nachts van wapens
worden voorzien om de Reepbrug te
beschermen.
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En daar zaten we dan in dat grote
schoolgebouw, vlakbij twee bruggen,
die wij zouden moeten redden.
Vanaf het schoolterrein konden wij de
Duitsers bezig zien die de springladingen aanbrachten onder de
bruggen.
Ze lagen nog geen dertig meter van
ons af, over de Mark waar ze ’n kuil
hadden gegraven.
De nacht viel al gauw en niet lang
daarna reed er een oud brandweerautootje het schoolplein op.
Ze brachten ons geweren, munitie en
oude Nederlandse helmen en gingen
daarna verder naar de andere posten.
Zachtjes pratend en naar buiten
glurend verstreek de nacht verder
rustig.
Af en toe hoorden we in de verte een

mitrailleur.
De bevrijders waren op komst!
Tegen de ochtend hoorden we
gekletter van haastige laarzen.
We waren meteen klaar wakker.
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Door de klasdeuren konden we zien
hoe de Duitsers links en rechts in
stelling gingen.
We konden alleen maar bidden en
hopen dat de Duitsers ons niet
zouden ontdekken.
In de benedenklassen konden we niet
meer komen, want soms liep er een
Duitser langs de school en die kon
naar binnen kijken en zou ons
kunnen zien.We bleven dus in de
gang aan de achterkant.
Zelf ging ik vanuit een bovenklas
voorzichtig naar beneden gluren.
Of de Duitsers iets gemerkt hebben
weten we niet, maar plotseling zag ik
dat twee soldaten naar de achterkant
van de school werden gestuurd.
Als een haas vloog ik de trap af om de
jongens te waarschuwen.
We verstopten ons in het rommelhok
onder de trap.
De Duitse mitrailleurs ratelden al op
hun tegenstanders.
In ’t rommelhok was het aardedonker.
We hoorden de buitendeur opengaan
en laarzen op de gang komen.
Klamme handen grepen elkaar vast.
Ik fluisterde: “Mannen, alleen God
kan ons nog redden.
Laten we stilletjes bidden om
vergeving aan God.”
Plotseling klonken er een paar
enorme explosies. Kalk en stof
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dwarrelden neer en ’t hele gebouw
schudde.
Onze bruggen waren vernield.
Dan hoorden we weer die twee
Duitsers op de gang die de klasdeuren
opendeden en weer dichtsmeten.
Ze kwamen nader tot onze
schuilplaats en schopten ertegen,
maar door de explosies was de deur
zo ontzet dat deze muurvast zat.
Met een “Ach Scheisze”, liepen de
Duitsers verder en verdwenen weer
naar buiten.
Hoe wij ons voelden is niet wéér te
geven.
Eén handgranaat of een paar salvo’s
uit een Schmeisser en we waren er
allemaal geweest. Niemand kon een
woord uitbrengen.
Even later werd er weer aan de deur
getrokken en het schoolhoofd riep:
“Kom er maar uit. De Duitsers zijn
weg.”
Aan de achterkant zagen we nog
enkele Duitsers door de achtertuinen
langs de Mark wegrennen.
Aan de voorkant zagen we onze
bevrijders, die al schietend van tuintje
naar tuintje sprongen achter de
Duitsers aan.
Tot onze grote verbazing bleken onze
bevrijders geen 'Tommies' (vriendelijk
bedoelde bijnaam voor Engelse
soldaten) te zijn, maar Poolse soldaten
onder leiding van Generaal Maczek.
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Wat een vreugde!!”

!

2.5.6 GEVECHTEN
MOLENGRACHTSTRAAT (later Poolseweg)

Tot in de morgen van zondag 29
oktober 1944 gierden de granaten
over ons heen. Dan weer veraf, dan
weer eens verdacht kortbij inslaand.
Zo af en toe werd er door de mannen
eens boven uit een dakraam
poolshoogte genomen.
Verder in de Molengrachtstraat
hoorden we mitrailleurvuur en kogels

gierden door de straat.
Enkele onvoorzichtigen kwamen op
de straat maar vluchtten snel weer
naar binnen.
Daar verschijnt in de verte de eerste
geallieerde helm.
Langzaam schuiven de mannen links
en rechts van de straat op het
Wilhelminapark aan.
Wij hollen van onze uitkijkpost naar
beneden en stellen ons op tussen de
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huizen in een smalle gang wachtend
op de komst van onze bevrijders.
Dan schuiven twee stoere Polen
voorzichtig ons gangetje binnen,
kijken een ogenblik achterdochtig
maar bij het zien van onze
Oranjeversierselen komt een brede
glimlach op hun verweerde en
baardige gezichten.
Handen worden krachtig geschud,
ontroering knijpt ons de keel dicht. In
ons hart jubelt het.
Met Poolse gulheid komen er
sigaretten te voorschijn.
Daarna gaan ze weer verder
met onze waarschuwing dat
er recht vooruit vijanden in
het park zijn als ze de hoek
bereikt zouden hebben.
Onze beste wensen
vergezellen hen.
Dan klinkt plotseling
kortbij het geratel van een
mitrailleur. Even later
komen een tiental Duitsers met hun
handen boven de hoofden de straat in
gemarcheerd en worden onder
dreigend zwijgen, soms onder honend
fluiten van de omstanders, weggeleid.
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2.5.7 GEVECHTEN WILHELMINABRUG

Vanaf richting Ginneken kwam de
eerste Poolse patrouille aan.
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Een brencarrier en enkele motorrijders reden voorop.

Het bleek duidelijk dat het nog niet
veilig was want plots werd er vanaf de
hoek Nieuwe-GinnekenstraatMarksingel geschoten.
De Polen doken achter hun carriers
en beantwoorden met handwapens
het vuur.
Inmiddels was er een tank verschenen
die met enkele welgemikte schoten de
Duitse schutters het zwijgen oplegde.
Na een korte kennismaking met de
omwonenden besloten de Polen over
de Wilheminabrug verder de stad in
te trekken.
De verzetsgroep Boley ging mee om
te gidsen.
De Polen wilden langs de Nieuwe
Ginnekenstraat naar de binnenstad.
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Op het Van Coothplein bleek weer dat
de Duitsers zich nog stevig roerden,
want ze hielden vanaf het torentje van
stadsschouwburg Concordia het plein
onder mitrailleurvuur.
Toen ook dit vuur werd beëindigd
kon men de tocht naar het centrum
voortzetten.

2.5.8 BREDA BEVRIJD

Nadat de Polen de Grote Markt
hadden bereikt, kwamen steeds meer
mensen de straat op en begon het
feest van de bevrijding.
De vreugde kende geen grenzen,
overal werden vlaggen en oranje
wimpels uitgehangen door een
uitzinnige menigte.
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Men klom op tanks en pantserwagens
en bejubelde de bevrijders.
Er werd gedanst en gezongen en er
werden sigaretten, chocolade en
noodrantsoenen uitgedeeld.
Zelfs generaal Stanislaw Maczek, die
op zijn veldtocht toch al het nodige
aan dankbaarheid had ondervonden,
schreef in zijn memoires:

LES 2: HET BREDAAS VERHAAL

“Terwijl de divisie de een na de
andere uitgangstelling inneemt beleeft
Breda op een niet te beschrijven
manier haar eerste ogenblikken van
vrijheid.
Echt carnaval – de straten zijn
overbevolkt met feestende bewoners –
bloemen en confetti.
De etalages zijn volgeplakt met Poolse
zinnen als:
‘Dziękujemy wam Polacy’. Wij danken
de Polen’.
Ik zie moeder nog naar de kist lopen
waarin onze rood-wit-blauwe vlag lag
opgeborgen.
Al die vierenhalf jaar had die tussen
de mottenballen gelegen.
Moeder streek de kreukels plat, vader
stak de vlag aan de mast en hing deze
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uit het raam. Nog zie ik voor me hoe
de vlag ging wapperen door de wind
en hoe de tranen bij moeder over haar
wangen liepen.
Beneden reden er tanks met een
opvallende witte ster over de Markt.
Soldaten met een zwarte baret op
liepen langs ons raam. De mensen
dansten en zongen op straat en
omhelsden iedere soldaat die voorbij
kwam.
Uit volle borst zongen ze “Oranje
boven, Oranje boven, leve de
Koningin”.
Breda was eindelijk bevrijd door de
Poolse soldaten.
De stoepen stonden vol met Bredase
burgers. Overal waar ik keek zag ik
oranje.

LES 2: HET BREDAAS VERHAAL

Verschoten zijden linten waren op
verschoten winterjassen gespeld of
door het haar gevlochten.
De kerkklokken werden urenlang
geluid.
Wat er nog over was van het carillon
in de Grote Kerk speelde volksliedjes
en vanaf de toren wapperden fier het
rood-wit-blauw.
Er vloeiden tranen van vreugde om de
herwonnen vrijheid, maar ook tranen
van verdriet om degenen die het niet
hadden overleefd.
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Het was 29 oktober 1944.
Nadat de Polen met hun laatste
gevechten bij Moerdijk het karwei
afmaakten, hadden zij op 11
november 1944 op hun Nationale
Feestdag tijd voor hun overwinningsparade.
Een parade
die in de
geschiedenis
van de stad
uniek is.
Infanterie te
voet en
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2.5.9 KONINKLIJK BEZOEK

gemotoriseerde eenheden trokken
door de binnenstad.
De Bredanaars stonden rijen dik en ze
bestrooiden de Polen met bloemen.
Tijdens de bevrijding van Breda zijn
veertig Poolse soldaten gesneuveld.
Ten koste van grote offers had de stad
Breda de vrijheid weer herkregen.
Een onbeschrijflijk gevoel van
vreugde verspreidde zich over de stad.
Veel Poolse bevrijders bleven na de
oorlog noodgedwongen in Breda.
Ze konden niet terugkeren naar hun
vaderland, waar ze door het
communistische regime gezien
werden als landverraders omdat ze
aan de zijde van de westelijke
geallieerden hadden gevochten.

Anke was het enige meisje tussen één
oudere en twee jongere broers.
Vader was onderofficier. Ze woonde
in de Burgemeester Pastoorsstraat 34.
Het huis had geen kelder.
Vandaar dat de familie bij de
overburen in de kelder school tijdens
de gevechten om de bevrijding van de
stad Breda.
Hun huis werd geraakt door een
voltreffer: haar kamer was weg en in
de woonkamer regende het binnen.
De familie kreeg een huis van een
gevluchte NSB’er aan de Tulpenstraat
toegewezen.
Daar maakte Anke de bevrijdingsfeesten mee. Ze was toen 12 jaar.
“Mijn broertje Henkie was heel ziek
geworden, een infectie had zich
vastgezet op een hartklep. Het ging
eigenlijk niet meer.
Koningin Wilhelmina zat op het
landgoed Anneville in Ulvenhout.

!
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Daar waren lampionoptochten en er
was feest op de Grote Markt.
Henkie kon dat allemaal niet
meemaken en mijn moeder vond dat
vreselijk.
Ze had een brief aan de koningin
gestuurd.

Op een morgen kwam de adjudant
van de koningin op bezoek.
Na een paar dagen kregen we het
bericht dat de koningin op zondag na

de kerkdienst langs zou komen rijden.
Misschien zelfs wel even zou stoppen.
We mochten het tegen niemand
zeggen.
Wij stonden buiten. De auto stopt.
Juliana zat voorin. Ze had een klein
kanten kapje op bestikt met pareltjes
en paarlen oorbellen.
Wilhelmina draaide het raampje open
en zei tegen mijn moeder:
“ Dag mevrouw, u hebt het zeker heel
moeilijk gehad.”
Ze heeft mijn moeder en broertje een
hand gegeven.
Het stond de volgende dag in de
krant, met de kop ‘Henkies grote dag’.
Broertje Henk is in 1947 overleden.
Anke is in Breda blijven wonen.
De adjudant van de koningin was
waarschijnlijk Erik Hazelhoff
Roelfsema, de ‘Soldaat van Oranje’.
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Tom Peeters

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 ergernis als er ineens geen gas was om te koken. Zo maar ineens
floepte het gas weer eens uit en dan moest als noodoplossing 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
pratisch geen kolen meer waren was een potkachel, 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
bezuinigen 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
aleen 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
t
t
t
t
t

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

t
t
t
t

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 oplossingen. Vaak moest het schoolmeubilair door de leerlingen 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 alleen 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 gescheiden. 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
deoorlog 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 voeten 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 florissant 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 tambour-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 gekeerd, dus aan de binnenkant groen en van buiten als nieuw. Wij, zes broers hadden één matrozenpakje 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 etensvoorraad opgeslagen in
weckflessen en luchtdicht 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 onverwacht 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 geallieerde bommenwerpers
over op weg naar Duitsland. Vaak in grote aantallen in een angstaanjagend aanzwellend geknal
van het Duitse luchtafweergeschut dat het zacht
ronken van zoveel vliegtuigen hoog in de lucht
overstemde.
Explosies
waren duidelijk hoorbaar
en het gillend geluid van
een getroffen neerstortend toestel was angstaanjagend. 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 Duitse matroosjes, min of
meer werkeloos door het
toenemend verlies van
schepen. Als tijdverdrijf
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 sabotagedaad 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 straatverlichting 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 ontwaarden kwam de ontgoocheling: «een oproep tot het bijwonen
van een vergadering van de konijnenfokvereniging “het knabbeltje”».
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 langgerekte 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 betekende 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 bommen of granaten zouden
vallen.
Als er gevaar in aantocht
was en een sirene begon te
loeien moest je als de wiedeweerga 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
Wilhelminastraatwaar ik een keer bovenop klom, naar beneden spurtte, over een draad flikkerde en toen een arm brak.
Daar op de wandelpromenade 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 carrosserie gesloopt en in plaats van de achterbank twee houten zitbanken tegenover
elkaar. Primitief Duits troepentransport. Op een hek bij de ombouwgarage
stond bovendien in grote letters: WEHRMACHT 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 paardentractie. Tot onze verbazing zagen we
fietsende soldaten passeren, zich krampachtig vasthoudend aan een sleepkabel.
Slechts één keer gezien want vast en zeker is er eentje van zijn fiets gedonderd
en toen de hele club. Meteen einde van
het experiment.
Wat nog overbleef van het openbaar vervoer op de weg waren de taxi’s met een
grote ballon gas op het dak en de lijnbussen met een soort kachel,
een houtgasgenerator op
sleeptouw.
Verleidelijk was het altijd om bijvoorbeeld
met paard en kar van de
groenteboer mee te kunnen liften. Dat lukte vrij
aardig maar door een
mislukte afsprong reed
een achterwiel met ijzeren
velg over me heen, gelukkig net langs mijn hoofd.
Wonder boven wonder

niks gebroken maar wel duidelijk zichtbaar was een enorme blauwe plek over mijn hele lichaam. 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 groentenkar.

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 bemanning 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 kuuroord totaal verwoest met
27 doden. Dat was op 13
oktober 1944, een vreselijke 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 samenscholingsverbod kwam
waarbij ook echt geschoten werd. Ik heb
nog 2 slachtoffers gekend, 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 gevelsteen. 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
commando’s totdat twee geallieerde
officieren zich meldden in
de keuken van Brokx met
stafkaarten. Tot onze verbazing 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 Polacy» Wij danken de Polen.
Een dissonant was het kaal knippen van vrouwen zo maar op straat, die vriendinnetjes zouden zijn geweest van Duitse soldaten. Nog helder
voor de geest zie ik zo’n slachtoffer dat ook nog
eens geschopt en bespuwd wordt door woedende
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 daarmee 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 Ginnekense 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. Waarom deed het verzet daar weinig of niets mee?
De Poolse voorhoede zat op zaterdagavond al bij de kerk aan de Overakkerstraat. Op zondagmorgen 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 koperen 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» (openluchtbal). Ook voor kinderen was er feest met allerlei spelletjes. Zo was er een wedstrijd zaklopen 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 muzikaal omlijst met piano- en vioolspel, toen nog limonadefeestjes.

Op 11 november 1944 werd de Poolse nationale onafhankelijkheid herdacht ondanks
de nog voortdurende bezetting van Polen. In
Breda althans werd dat gevierd met een plechtige 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 zingen 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 verdediging van zijn woonplaats Katowice.

Begin april 1945 vertrok de gehele Pantserdivisie van Maczek al strijdend richting N-O
Nederland en richting Wilhelmshaven. Vanaf
1947 kwamen Poolse jongens als burger terug 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 Bredanaars 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 kleinzoon 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 duurdere 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

!
!

Les 3: Bezoek
Generaal Maczek Museum

!

LES 3: BEZOEK GENERAAL MACZEK MUSEUM

!90

Les 3: Bezoek Generaal Maczek
Museum
Bezoekadres: Trip van Zoudtlandtkazerne
De la Reijweg 95
4818 BA Breda

!

website:
e-mailadres:
telefoon:

!

www.maczekmuseum.nl
info@maczekmuseum.nl
076 – 527 40 89

Het museumbezoek zoomt onder meer in op de regionale gebeurtenissen en
plaatst de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in hun eigen
omgeving.
De collectie van het museum besteedt o.m. aandacht aan de oorlog in Breda en
het wel en wee van de 1e Poolse Pantser Divisie.
Unieke materialen zoals documenten, schilderijen, tekeningen, wapens,
onderscheidingen, uniformen, uitrustingsstukken en foto’s vertellen het verhaal.
Aan de hand van een kijkwijzer maken de leerlingen kennis met de expositie.

!

Het museum heeft de beschikking over een filmzaal en een groot aantal films
waaronder beeldmateriaal dat speciaal geschikt is gemaakt voor leerlingen in de
leeftijd van 11 t/m 15 jaar.
In overleg kunnen de leerlingen de film “ Voor jouw en mijn Vrijheid” bekijken.
(duur 45 min.).

!

Daarnaast beschikt het museum over een unieke deeltentoonstelling over de
Vlucht van de Bredanaars die op 12 mei 1940 begon.

!

Huisregels Generaal Maczek Museum (GMM):
- De leerkracht is aanwezig.
Er wordt verwacht van leerkracht en begeleider(s) dat zij een actieve rol
vervullen bij het bezoek aan het GMM

LES 3: BEZOEK GENERAAL MACZEK MUSEUM

!91

- De leerkracht is verantwoordelijk voor zijn groep, de leerlingen dienen te allen
tijde de aanwijzingen van het personeel van het GMM op te volgen.

!

Aangezien het museum zich op militair terrein bevindt, dienen de bezoekers
zich te kunnen legitimeren (tel: 076 – 527 40 89)
Voor scholen volstaat een groepslegitimatie.

!

In verband met de organisatie graag tenminste vier weken voorafgaand aan het
bezoek reserveren.

!

Het museumbezoek duurt – zonder de heen- en terugreis – anderhalf uur.

!
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Les 4: Maak een monument
De leerlingen maken een monument waarin ze datgene vormgeven wat ze de
voorgaande lessen hebben ontdekt en ervaren.

!

Benodigdheden
Handenarbeidmaterialen:
-Schetspapier en potlood.
-Klei, onderleggers en kleigereedschap of,
-Waardeloos materiaal.

!

Inleiding
# Een monument is een standbeeld, gedenksteen of kunstwerk dat is gemaakt
om te herinneren aan een persoon of een belangrijke gebeurtenis.

!

# Vraag aan de leerlingen welke monumenten ze kennen.
Bijvoorbeeld het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam waar op 4 mei
ieder jaar de oorlogsdoden worden herdacht.

!

# Vraag de leerlingen:
-Waarom we herinneren. Vinden ze dat belangrijk?
-Vinden de leerlingen dat het herdenken moet stoppen? Waarom wel of niet?
-Hoe lang denken de leerlingen door te gaan met het herdenken van de oorlog?
-Zullen we dat over 50 jaar nog doen?

!

# Bekijk samen met de leerlingen monumenten – gedenksteen, standbeeld,
kunstwerk – in Breda die ons herinneren aan de Tweede Wereldoorlog.

!

Kern
# Vertel de leerlingen dat ze zelf een monument gaan maken en ze een keuze
moeten maken uit één van de volgende thema’s:
-Vieren van de herwonnen vrijheid.
-Herdenken van de oorlogsslachtoffers.
-Eerbetoon aan de militairen die ons land hebben bevrijd.
-Herinnering aan de Tweede Wereldoorlog.
LES 4: MAAK EEN MONUMENT
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# Vertel de leerlingen dat twee werkstukken, door de leerlingen gekozen,
geëxposeerd worden in het Generaal Maczek Museum.

!

# De leerlingen maken in een schets een ontwerp van het monument dat ze gaan
maken.

!

Afsluiting
Vraag aan de leerlingen om de werkstukken neer te zetten op een
presentatietafel.
Bekijk met de groep wat ze hebben gemaakt.
Bespreek met ze de volgende onderwerpen:
-Welk werkstuk hoort bij welk thema?
-Hoe kun je dat zien?
-Waarom kozen de leerlingen voor dat thema?
# Rangschik met de leerlingen de werkstukken die bij één thema horen bij
elkaar.
# Kies met de leerlingen het werkstuk dat in het Generaal Maczek Museum
geëxposeerd zal worden.

!

VOORBEELDEN VAN MONUMENTEN IN BREDA
Sporen in Breda na oorlogsgeweld en oorlogshandelingen

!
!
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Judith
Grote Markt

!

Judith met zwaard en het hoofd van
Holofernes. “Het goede overwint het kwade”.
Breda eert in dit beeld alle mensen die in de
oorlog zijn omgekomen.
Bevrijding en leed van de Bredase bevolking
zijn uitgebeeld op de sokkel van het
bevrijdingsmonument.

St. Joostkapel
Ginnekenstraat (tegenover HEMA)

!

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de
bisschop van Breda, monseigneur Hopmans,
namens de bevolking van Breda aan Maria
beloofd dat voor haar een kapel zou worden
gesticht als de stad gespaard zou worden van
ernstige oorlogsschade.
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Poolse Tank
Wilhelminapark – Generaal Maczekstraat –
Paul Windhausenweg

!

In feite is het een Duitse Pantertank buit
gemaakt door de Polen en in 1945 door de
Poolse bevrijders aangeboden aan het
gemeentebestuur van Breda.

Plaquette Omgekomen Verzetsstrijders
Vloeiweide
Wilhelminapark - Hoek Paul
Windhausenweg – Generaal Maczekstraat
gevel café Parkzicht

!

Ter herinnering aan het dapper verzet door
Bredase ondergrondse strijdkrachten
gepleegd tegen de Duitse onderdrukkers.
Bij een Duitse overval op de verzetspost
verloren 13 leden van de post Vloeiweide op
4 oktober 1944 het leven.
Straatnaambord Paul Windhausenweg
Wilhelminapark

!

Paul Windhausen, tekenleraar Onze Lieve
Vrouwe Lyceum en leider van de
verzetsgroep “De Vloeiweide”.

!
Straatnaambord Piet Avontuurstraat
!

Piet Avontuur, verzetsheld uit het Bredase
verzet, sneuvelde begin 1945 in Zeeland
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Zwerfkei en zitbank
Wilhelminapark
rand park tegenover Watertoren

!

Monument ter nagedachtenis aan de
vervolging van joodse burgers uit Breda.

Straatnaambord Generaal Maczekstraat
Generaal Maczekstraat – Wilhelminapark

!

Generaal Maczek was de commandant van
de 1e Poolse Pantserdivisie die Breda op 29
oktober 1944 heeft bevrijd.

Straatnaambord Poolseweg
Sportpark II

!

Poolseweg, de straat waarlangs aan het eind
van de Tweede Wereldoorlog Poolse
bevrijders met hun tanks Breda binnenreden.

LES 4: MAAK EEN MONUMENT

!98

Oorlogsmonument Belcrum
Pastoor Pottersplein

!

Het monument herdenkt de 39 slachtoffers
van de Belcrum.
De tekst luidt: “Gods liefde is altijd bij ons in
goede en kwade dagen”.

Bronzen Plaquette in het NS-Station
Stationsplein

!

Ter nagedachtenis aan de dienstplichtig
soldaat Wilhelmus Adrianus de Leeuw die
omkwam tijdens gevechten. Het herdenkt
tevens alle burgers die omgekomen zijn in de
Tweede Wereldoorlog.
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Bevrijdingsboom
Dr. Van Campenstraat 17

!

Deze lindeboom is geplant na de bevrijding
ter herinnering aan de oorlogsjaren 10 mei
1940 – 5 mei 1945.

Laurentiuskerkhof
Vogelenzanglaan (Ginneken)
Erebegraafplaats voor 80 Poolse soldaten.
Verschillende van hen zijn bij de strijd om
het Ginneken gesneuveld.

!

Herdenkingsplaat
Aan de kapel hangt een glazen
herdenkingsplaat met het opschrift
“Dziękujemy wam Polancy” – “Wij danken
de Polen”.
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Pools Militair Ereveld
Ettense Baan (Princenhage)

!

In totaal zijn hier 164 strijders begraven.
In 1994 is hier, te midden van zijn
strijdmakkers, generaal Maczek begraven.

Balfortbrug
Balfortstraat

!

Breda was al bevrijd.
Op 23 december 1944 viel een geallieerde
bom op de Balfortbrug.
Twintig burgers kwamen om het leven. Er
vielen verschillende gewonden en diverse
woningen werden beschadigd.
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Poolse Kapel
Claudius Prinsenlaan – Wilhelminasingel

!

De Poolse Kapel is gesticht als dank van de
Bredase bevolking aan de Poolse Bevrijders.
In de kapel een afbeelding van de Zwarte
Madonna.
Rondom de kapel bloeien rood-witte
bloemen (de kleuren van de Poolse vlag).

Adelaars
Wilhelminapark

!

De twee adelaars staan voor Polen en
Duitsland.
De bovenste adelaar(Polen) onderwerpt de
onderste adelaar (Duitsland).
Het gevecht vindt plaats op een wereldbol.
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Oorlogsmonument Nieuw-Ginneken
Wilhelminaplein Ulvenhout

!

Een drinkbassin gedragen door vier
ossenkoppen op een zuil.
Uit het bassin vliegt een vredesduif.
“Ter nagedachtenis aan onze gevallenen 1940
– 1945”.

RK. Kerk Maria ten Hemelopneming
Bavel – Kerkstraat

!

Bevrijdingsmonument met opschrift:
“Bidt voor de edele en dappere Polen die hier
voor ons hun leven gaven. Dat zij bij God in
vrede mogen leven, 28-10-1944”.
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“Artikel 1” van de grondwet
Valkenberg

!

Dit monument staat symbool voor de
bestrijding van discriminatie.
Zoals discriminatie van de joodse
gemeenschap in de Tweede wereldoorlog.

Miséricordes
(versierde steunstukken onder klepzitting)
Grote Markt

!

Grote Kerk – Hoogkoor
- Pools militair houdt Duits soldaat aan.
- Pools motorrijder met Bredaas meisje.
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De Vlucht
Valkenberg

!

Een vluchtende moeder met kind aan haar
hand.
Dit beeld herinnert ons aan 12 mei 1940 toen
alle Bredanaars moesten vluchten voor een
dreigende vernietiging van de stad door
Duitse bombardementen.
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Bevrijdingskapel
Nieuwe Heilaarstraat – Laan van Mertersem (Princenhage)

!

Bij de ingang hangt een plaquette met de tekst:
“1944 – 1994 Voor uw en onze vrijheid”.

!

Tuinmuur van de paters Capucijnen
Nijverheidssingel – brug Nieuwe Haagdijk

!

Hierin komen op regelmatige afstand helderrode bakstenen stroken voor.
Tijdens de oorlog waren dit de schietsleuven door de Duitsers gemaakt om de
hele omgeving te bestrijken.

!

Galderseweg
Kogelvanger – Mastbos – Ginneken

!

Op het monument staan de namen van de acht verzetsstrijders die op 5 oktober
1944 na het drama op de Vloeiweide werden gefusilleerd.

!

Vredeskapel
Prinsenbeek

!

De Prinsenbeekse bevolking had de maagd Maria beloofd een kapel te bouwen
als men de oorlog ongeschonden zou doorkomen.

!

Jaarlijkse herdenkingen:
04-05
Dodenherdenking “De Vlucht”, Valkenberg Breda
04-10
Vloeiweide
29-10
Pools Ereveld Ginneken / Ettensebaan rondom zondag
30-10
Belcrum
09-11
Kristallnacht
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Dit lessenpakket werd mede mogelijk gemaakt door:

!

vfonds + Operation Market Garden 70 jaar

!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!

Gemeente Breda

!
Dit lessenpakket is een niet commerciële uitgave van
het Generaal Maczek Museum samengesteld voor
promotionele doeleinden.
Copyright Generaal Maczek Museum.

!

Breda, oktober 2014
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