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Souvenir

Tot* gelegenheid wan tien eofmten
verjaardag van de bevrijding van
Breda aangeboden aan de te-er.
van het dagblad

Na een korte pijn, een lange vreugde

P t Üfetti

TS HET NOG MAAR een jaar
geleden, dat we bevrijd zijn ?
Het ligt allemaal zoo ver achter
ons. We zijn alweer heelemaal geniet
hardop
schichtig te worden van een belin-den-avond, met een. fiets zonder

En toch.... het is allemaal beter
dan het vervloekte regime van den
Pruis en zijn satellieten, dan die
knellende en worgende
tyranilie,
die ons al dieper wegcii..
lende en vernedering, die zijn
moord- en roofwoede met den dag
duidelijker liet blijken.

giromde het kanon nog in het Zuiden en streken de typhoons rate-

Van „Zwarte brigade"
tot pantserdivisie
NV

-*-

de bevrijding,
weten we meteen
door alle zorgen en ergernisweer
aan te steken zonder eerst met de
Vrijheid, nationaal bestaan, zelfsen van den huidigen dag heen, dat
verduistering te prutsen, de strabeschikking, het waren woorden, deze weergalooze
schat nog ons
dés avonds verlicht te zien, welke we als het ware achteloos ge- deel is en ons deel zal
blijven, zoo
ons
op
zwart
wit te drukken wat
bruikten en in hun ware beteekelang Nederland Nederland blijft.
Overheid en haar maatrege- nis niet doorgrondden, omdat ze
Tevens wordt dan weer de weg
len mishaagt, de buren te verblijsteeds deel van ons bestaan waren
den door de radio keihard te zetten, geweest. Maar toen we ze verloren vrij gegeven aan onze diepe dankvoor hen, die dit in de
een Mof een Mof en Hitler een hadden, wisten we weer ten volle baarheid
omgeving en de straten van Breda
schurk te noemen. We lezen al- wat ze waard waren.
voor ons bevochten: de Polen. Hun
van gemeenteraadsvergadeMeer dan geld en goed, meer dan wederom onze hulde, onze onringen en.Kamerbijeenkomsten, al
zijn het dïan nog de echte Raden een rustig en comfortabel leven. Ze bluschbare erkentelijkheid! Het is
en Kamers niet. We kunnen ons 2iijn de nerf van ons bestaan, het een smartelijke paradox van de
de hartslag historie, dat zij, om wier onafhannauwelijks meer herinneren, hoe licht van onze oogen,
beschaving. Het was alsof er kelijkheid deze oorlog ontvlamde,
van
de
uniform
eruit
of
een Duitsche
ziet
door de bevrijding weer een andere dat zij, die uittrokken om vele aneen W.A.-pakje of een Jeugd- kleur
alle dingen kwam, een dere volkeren te bevrijden, nu nog
storm-costuum of een S.S.-facie. nieuweover
toon opklonk in alle geluid. altijd in angst en onzekerheid moe.
ver,
2100
heel
lijkt
Het
allemaal
was weer echt, volop leven! En ten verkeeren om het eigen vaderver in het verleden te liggen en Dit
als
we
ons even indenken in die land. Geen betere bede past dan
nog
toch was het werkelijk
maar lange en
grauwe dagen vlak vóór ook, dat het hun beschoren moge
één jaar. Op den datum, dat V
dit leest, maar dan in het jaar 1944

. n buiten

te rijden

een

lamp

lend en knetterend over de wegen.
We keken nog aan tegen de biljetten, die ons vertelden, hoe veel
hemden en zakdoeken we mochten behouden, om met de rest het
Duitsche „Roode Kruis" te verblijden. We zagen de
Spaansche
ruiters geschoven tusschen de beWK IJV GEDACHTEN de
dagen dei- bevrijding weer
tonnen kazematten op onze bruggen. We hadden onze ramen dicht
volop meeleven, komen ook
getimmerd en sleepten het brandde dappere mannen van de Eerste
Poolsche Pantserdivisie weer naar
Tirne-ïir

we.l zou worden ni de om vele
krijgsdaden beroemde stad Breda.
Waß liet geen droom ? Hebben we
dat alles werkelijk beleefd ? Ja,
inderdaad, we hebben het beleefd.
De werekllüstorie ploegde haar
sporen in den Brabantschen bo-

dem.

Een onderdeel van het grootste
leger aller tijden draag na verscheidene weken van rust op in de
richting van de Baroniëstad en 't
K»rÜkte op den 30en October in de
bladen over heel de wereld als
hoofdkop:
Breda werd gisteren
veroverd
Het ging

zoo

eenvoudig!

WS hebben er eigenlijk een beetje versteld van gestaan, dat
het zoo eenvoudig' ging. Er kwamen

geen vliegtuigen bij te pas. Artillerieduels bezorgden wel angstige
oogenbükken, wat schade en helaas
döodelijke slachtoffers. Maar het
gruwelijke verhaal, dat we omtrent
zoo menige stad hoorden, het
vechten van huls tot huls, het belegeren van wijken en woningblokken, dagen en weken lang, het
bieef ons bespaard. Aan den ingang van den oorlog was Breda een
der zwaarst getroffenen door de
wreede evacuaftie, aan den uitgang
werdlen we gezegend met een korte

W<.

divisie gevormd?
De kern ervan vormt de tiende
cavalerie-brigade, die in 1921 werd
gevormd na het herrijzen van PoIn 1937
onafhankelijkheid.
lens
werd ze gemotoriseerd. Ze bestond
toen uit twee regimenten. Toen ze
in 1939 na Hitlers misdadigen overval op het onschuldige Polen onder
Kolonel Maczek mede te velde trok
tegen de Nazi-bandieten, vocht ze
zoo dapper en verwoed, dat de
vijand haar de „Zwarte Brigade"
doopte, een naam, dien ze zelf als
eerenaam aanvaardde. Na zeventien dagen van strijd volgde de
Russische invasie uit het Oosten.
De o -log was voorloopig verloren. De overlevenden der Zwarte
Brigade kregen bevel Polen te verlaten, om den strijd in Frankrijk
voort te zetten. De meesten slaagden erin, dit land te bereiken, na
talrijke avonturen en na in verschillende Hongaarsche kampen
geïnterneerd te zijn geweest.
De Zwarte Brigade werd dus in
Frankrijk

opnieuw

georganiseerd

Eerst vormden ze mede de wacht
tegen een mogelijke Duitsche invasie. Maar toen dit gevaar overdreef, volgde een nieuwe reorganisatie en een andere opleiding. Deze
vrijwilliger
den nieuwe
deelen der wereld meldde
Er kwamen er uit Amerika. Er
kwamen er uit Siberië, waar ze in
krijgsgevangenkampen hadden ge
zeten totdat Rusland met Duitschland in oorlog raakte. Er kwamen
er, die uit kampen in Duitschland
of door Duitsclilaud bezette gebieden waren gevlucht.
f\p 25 November 1942 gaf Generaal
Sikorski, toenmaals opperbevelhebber van het Poolsche leger, last
tot het vormen van
de Eerste

-

Pantserdivisie.

en men maakte er een pantsereenheid van. Onder haar ouden commandant vocht ze mee in den veldtocht van 1940. Ze streed den hopeloozen strijd mede aan de Marne.
Na de capitulatie van Frankrijk
weigerden haar soldaten de wapens
neer te leggen. Sommigen wisten
zich in te schepen in Bayonne en
Verdon. Anderen sloegen zich dooipijn en een lange vreugde.
de Duitsche linies bij Dyon heen en
Mogen we aeggeu: vreugde? Is wisten Afrika te bereiken. De mees. Een
het allemaal zoo goed en mooi ge- ten echter kwamen in Engeland
interessante
weest, als we ons in de donkerste aan, waar ze talrijke Poolsche makuren vaak droomden ? Neen, na- kers van andere eenheden aantrof- actie-foto.
tuurlijk is het niet allemaal zoo fen. Vier lange jaren van wachten
goed en mooi geweest. We leefden in verblijven in Schotland volgden.
in een ontredderde stad en in een
land, waarvan een belangrijk deel

nog maanden en maanden onder
's vijands juk moest zuchten. De
frontlijn zette zich niet ver van
onze huizen vast en in den nacht
vlamde het nog aan alle horizonten.
De V. I's begonnen met hun luguber geratel ook boven onze stad te
karren en ze hebben in den naasten omtrek hun blinde moordzucht
bestuursapparat
uitgewoed. Het
met zijn tijdelijke voorzieningen
begon slechts hortend en stootend
op gang te komen. De zuivering
werd een moeilijk proces, waaruit
de onzuivere elementen niet steeds
geweerd konden worden. Er waren
zorgen en klachten omtrent het
i'oedsel, de kleeding, de brandstof.
Nog zijn we bijlange niet verlost
van alle plagen. Moreele verwording knaagt aan het merg van onze
kracht. We zullen als volk nog een
heel moeilijken tijd moeten doormaken.

(Zooals

bekend is

deze groote staats- en krijgsman
helaas bij een vliegtuigongeluk om.
gekomen). Maczek, die inmiddels
tot generaal was bevorderd, kreeg 't
bevel over die divisie, waarin ook
de heele „Zwarte Brigade" werd opgenomen. De divisie kreeg een zeer
intensieve training, want ze 2»u
ook moeten meedoen aan de invasie
op het Europeesche vastland. De
manschappen trappelden van ongeduld, om daarheen terug te keeren, om mede te helpen aan de bevrijding van zooveel onderdrukte
ook van hun eigen
volkeren en
land,, waar de meesten hun ouders,
hun vrouwen, hun kinderen of hun
verloofden hadden achtergelaten.
Het zou echter begin Augustus
1944 worden, aleer ze zich mochten

worden weer spoedig de oude onafhankelijkheid
te zien oprijzen,
de volledige zelfbeschikking, een
onbeknot nationaal bestaan.
T>reda zal dezen eersten verjaardag van haar bevrijding in
waardigen toon herdenken. Nog
past geen uitbundig gejubel, geen
dolle uitgelatenheid. Angst en beklemming liggen over een belangrijk deel van het koninkrijk. Maar
we willen ons toch sterken aan de
herinnering der laat-Octoberdagen
van het jaar 1944, in gepaste blijdschap en met het vaste voornemen,
om ons het groote goed der vrijheid
ook waardig te toonen. God geve,
dat we mogen voortschrijden in
fiere zelftucht, in vroomheid en
arbeidslust naar nieuwe en ongekend schoone
toekomsten voor
Breda en voor Nederland!

voegen bij de invasielegers, welke
daar sinds 6 Juni op de Normandische kusten worstelden.
Op 6 Augustus bracht Montgo\lak"
daarop begon ze V,
'
Ze werd ingedeeld bij het Eerste
Canadeesche leger onder Generaal
Crerar en vormde een onderdeel
van het tweede Corps van dit leger onder leiding van Generaal Simonds.
Haar werd als eerste taak toegewezen het veroveren van de hoogten ten Noorden van Palaise. Bij
het begin van dit offensief leed de
divisie al zware verliezen, want de
Duitschers hadden in wat bosschages, een hinderlaag
gelegd van
zware anti-tankkanonnen en enkele
Tijger-tanks. Dit veroorzaakte even
verwarring, maar onmiddellijk herstelde men zich en het offensief
ging verder, zoodat aan het einde
van den eersten dag reeds een zeer
sterke Duitsche positie kon worden
veroverd. Vijf dagen duurde deze
vuurdoop, waarbij
nog tal van
plaatsen aan de Duitschers werden
ontrukt. In Potigny kon men tal

van

Poolsche dwangarbeiders

van

he*- Duitsche slavenjuk bevrijden. In
de volgende Augustusdagen was van
rusten weinig sprake. De vijand
weerde zich hardnekkig, en moest
stap voor stap worden teruggedreven. Op een gegeven moment zijn
de Poolsche troepen zelfs omsingeld
geweest, zoodat munitie en proviand per vliegtuig moesten worden aangevoerd. Doch het einde
bracht een schitterende overwinning, waarbij ruim 5000 soldaten,
6 kolonels en 8 officieren gevangen
genomen werden.
Ook tal van
pantserwagens, waaronder „Panters" en „Tijgers" werden buit gemaakt. Honderden onderscheidingen konden worden uitgereikt en
Generaal Crerar verklaarde: „Het
Eerste Canadeesche Leger is er
Poolsche
op de eerste
trotsch
pantserdivisie In zijn rijen te tellen"

f\]> 31

Augustus,

na zes

dagen

van

rust werd de opmarsch hervat.
Op 3 September veroverden de PoAbbeville, op 6 September
len
overschreden zij de Belgische grens

en trokken Yperen binnen. Toen
ging het verder snel voorwaarts:

Roesselaere, Thienen, Gent, Lokeren, Sint Nicolaas vielen. Men trok
Zeeuwsch Vlaanderen binnen. Op 19
September was Hulst veroverd, den
volgenden dag stond men aan de
oevers van de Schelde. Op 22 September waren weer alle doeleinden
in deze streek bereikt. Toen volgden
weer enkele dagen van rust, waarna
de eerste Poolsche pantserdivisie
stellingen ging betrekken ten N.O.
van Antwerpen nabij de Nederlandsche grens. En hier begint ook het
verhaal van de bevrijdüig van
Breda. Het terrein is er boschach-

tig en daar de Duitschers zich bodien verbitterd weren, soms met unfaire strijdmiddelen, vordert de opmarsch slechts langzaam.
Op 30 September valt Merxplas,
op 3 October
op 5
October Alphen. Dan krijgt de divisie bevel den opmarsen vooi
staken. Er volgen dagen

Baarle'-Nassau.

volking van W.-Braba
r.- dé
geallieerde soldaten ;
;nuwsloopend zijn.
Op 22 October echter, bgirmen

de Engelschen en Cana<
offensief, met het ver-strekkende
doel, het geheele Nederlarr
grondgebied ten Zuiden van de
Maas te bevrijder, en de Schelde-

monding te zuiveren.
Ook de Polen krijgen kort hierna bevel aan de operaties deel te

nemen en In den ochtend van 27
October gaat de divisie tot den aanval over.
Om 10 uur van denzelfden dag
bataillons
verovert
der
een
en maakt er talrijke
gevangenen. Het 10de regiment
bezet, het dorp Gilze en doorsnijdt
den hoofdweg van Breda naar Til-

Oisterwijk

burg. De opmarsch verloopt gelijkmatig, hoewel de operaties door 't
week en met mijnen bezaaide terrein aanmerkelijk worden vertraagd
De bevrijding van Tilburg wordt
vergemakkelijkt door den kiachtigen steun, die de Polen op hun linkervleugel ondervinden.
Op 28 October gelukt het den infanteristen, met de hulp van het
Ie pantserregiment, door te dringen in de uitloopers van Ginneken.
Den volgenden dag om 10 uur lanceert de infanteriebrigade, gesteund

door het 2e pantserregiment, een
nieuwen aanval.
Den geheele morgen wordt er gevochten in de straten van Ginneken en in den namiddag gelukt het
den Polen, door te dringen in het
hart van Breda. Tegen den avond
is de stad vrij.
Op 31 October wordt generaal
Maczek officieel ontvangen als bevrijder van Breda. De burgemeester spreekt hem toe en biedt hem
het eereburgerschap aan. Het enthousiasme der op de Markt verzamelde menigte kent geen grenzen.
Zelfs onze bevrijders, die in Frankrijk en België reeds op zoovele plaatsen met gejubel werden begroet,
zijn er door getroffen.
Ed. Toliarl. een Poolsch officier
getuigt ervan, waar hij in zijn relaas over de gevechten van zijn

divisie schrijft:
„Overvloedig werden

wij voor onze inspanning beloond door het enthousiasme, waarmede de Bredaonmonaars ons ontvingen. Het iswij
gegelijk te beschrijven wat
voelden bij het zien dezer overweldigende vreugde. Men moet zelf
deze grootsche dagen hebben meegemaakt. Evenals Yperen. Roesselaere, Thienen en Gent zal Breda
één der mooiste herinneringen blijven aan onzen veldtocht voor de
bevrijding der geallieerde landen."

DE OUDE TOREN SPREEKT
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Breda geknecht
Breda bevrijd!
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J00RT...,

I—E

het

Declamatorium
door A. W. Takx

oude
is de
M, schoone toren,
stad
die
onzer

spreekt....
Burgers en burgeressen aan mijn voet
hoe

daarbeneden:

heb ik al sedert zeUw
ven eeuwen
vreugden
en Uw

droefheden

gedeeld;

hoe heeft mijn sterke
ziel gezongen bij Uw
vreugden, hoe heb ik
Uw
gesidderd bij
leed !
Maar nooit nog in
die
zeven eeuwen
er een droefheid zoo taekiemmend rond mijn oude hart, nooit
zóó droef
was de lucht rondom mij
en mijn machtelooze bewogenheid
zóó groot, als toen ik U zag wegtrekken langs mijn voet en gij mij
eenzaam en gebroken alleen liet
met het naderende ondier
Toen ik U in de verre verten zag
dolen zonder dak, zonder brood,
smeekend om hulp tot de eenvoudige lieden van dè dorpen in het
Zuiden, wier vage omtrekken verwaasden in den goren damp van
granaten en bommen.
Zundert
AchtRijsbergen
maal; en wijder nog, tot waar
bouwsels als het mijne Uwe komst
vol angstige ontzetting verkondden
met het bewogen gebeier van hun
üware klokken:

—

—

Hoogstraten,

Antwerpen

Sint-Nicolaas;

en wh'der nog, waar een vreemde
taal Uw lijden tegemoet trad in
Noord-Frankmild begrijpen
Parijs
en de zoete lanrijk
!
den van Normandië
stad al"IJin ik hier in mijn doode
met mijn in.
leen
alleen
alleen
mine'ir treurende hart
met de roofvogels, gierende langs
mijn grijze kruin, met het geratel
der tanks van gevloekte vreemde
h«rrschers rond mijn voet.
En Ik heb geweend en gekreund
om Uw terugkomst: ik wist wel dat

"

Uw hart was onkreukbaar aan stad

nochtans het rillen eener

heerlijke

verwachting In Uwe ziel
hoort..
het is de beukende slag der vrijheidbrengende scharen, het is de
toomelooze vaart van Uw eigen
drift om te leven, om te léven vrij
van de benauwenis der omstrengehoort
ling van het ondier
en ziet.... het zijn de tanks en de
vechtwagens van de verbondenennu zie ik het eerst goed
het zijn
zij dragen de emblemen van hun
eigen vrijheidsheld

..

de

droegen.

SOBIESKY,

maar bruisend van herwonnen leven, schreiend en juichend boven de weeën
der verlossing uit! En ziet.... de
De Poien speurden rond het
gebarricadeerde huis. In het
vlaggen droegen hun rood-witDuitsch vroegen ze, of er nog
blauw boven de puinhoopen uit:
wij zijn gewond tot bloedens toe,
moffen waren. De juffrouw
antwoordde timide en in de
leve Oranje, leve ons
maar
veronderstelling, dat het Duitland
leve onze goede stad!!
burgers en burgeschers waren, uit het donkere
Hoort nu
hoort, hoe ik zal zegkeldergat: „Neeë, ik heb geen
ressen
gen de dank, die leeft in Uw herfiets meer!"
Toen de Poolsche tanks in
rezen leven, hoort, hoe ik zal zegde omgeving van Gilze stongen, met jeugdige drift in mijn
den, klopte in de morgenschebronzen stem, hoe gij nooit en nimmering een mof tegen de gemer meer uit Uw herinnering zult
pantserde platen met 't vrienlaten wegvloeien
verzoek:
delijk
„Kamerad,
dit drama, deze verlossing,
haben Sic ein bischen Feuer
deze treurnis, deze vreugde,
für meine Zigarette?" De Podeze jarenlangen dood, deze stralen duwden hem een aansteverrijzenis!
lende
ker onder den neus In den
T\e Heer, die alle leven leidt, bevorm van een sten-gun.
stierde Uw exodus en Uwe
ballingschap, Hij deed U leven te
midden van den dood!
hoe ik voor U de ge- den, naar Noord en Oost, dat het
Hoort
zondenen van het Godsgericht zal wordt tot een daverend feest van
buitelende klokkeklanken, ver over
prijzen en danken.

.

het Brabantsche land:
ar oxacm

..

.;

iciv rotßTf....
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V ONZE GBJENSLOOZE DANK!

DAG DER BEVRIJDING

ARGELOOZE wandeling
van Vrij naar
yONDAG 29 October 19444.

gezien vanuit mijn kelder
In het dak zat

bezet

gebied

vervulde, kwam van binnen, waar
Na een bangen nacht, waarin plots een centenaars!ast was weggenomen.
Breda zich in de kelders had teruggetrokken en de granaten over
de stad gierden, was de dag in TVie uur later.
Blij klonk ergens een stem. die
betrekkelijke
rust aangebroken.
Wel vertoefde de gehate vijand aan kinderen verkondigde: ik ga
nog in de stad, maar het was zeer even naar het St. Ignatiusziekenduidelijk, dat onze bevrijders aan huis om moeder te bezoeken.
den rand er van vertoefden. Hoe
een half uur ben ik terug;
lang, hoeveel uren, zou het nog (")ver
v ik moet
in elk geval weduren alvorens wij ons vrij zouten hoe het met moeder is,
den kunnen voelen?
zei de stem en meteen verIn den prillen ochtend was het dween een zich van geen gevaar
even rustig. Het vuren was ver- bewust man
huis om zich via
stomd en haastig maakten de moe- F" 1 oosterplein uit
en de met glasscherdigsten, van de gelegenheid ge- ven overdekte Kloosterlaan naar 't
bruik om ter kerke te gaan. In de ziekenhuis te begeven. Vreemd, er
binnenstad bleef het echter bij de was niet veel volk op straat in die
vroegmis, want dra bleek, dat het buitenwijken. In de Sophiastraat
te gevaarlijk was zich in menigten zag hij
zelfs geen kip, uitgezonderd
ik hoog bij elkaar te voegen, zeker in ge- twee oude mannetjes, die schijnmaar zie
-R/Taar zie
huizen
hoog
bouwen,
die
boven de
baar doelloos rondslenterden. Voor■"■*" verheven in de verwachtingsblije lucht.... ik, eerder dan gij uitstaken. Hoe gevaarlijk het was, uit maar, het zag er alles rustig
zou gedurende dezen dag nog dik- uit, rustig, rustig. Nu nog den
laagverdrukten aan mijn voet
want menige kerk hoek om en dan het bruggetje
zag, vanuit Zuidelijke verten den wijls blijken,
werd door granaten geteisterd.
over....
dageraad van Uwe bevrijding gloDra herbegon het geschutvuur
ren!
Hoort
want nu ik dit zeggen en kropen zelfs de dappersten weer
ga, burgers en burgeressen, is het in de kelders, waar de uren traag
Het was een snauw, die weer«vf de woorden van mijn mond geen voorbij gingen. Zou dan nooit het klonk en terwijl het onzen man
klank kunnen vinden tegen het van uur der bevrijding slaan? Etens- toeleek alsof zijn beenen plotseling
zon overstroomde klankbord der tijd was reeds voorbij, het postkan- dienst weigerden, merkten zijn
wijde lucht rondom mij.... hoort.. toor in de lucht gevlogen en nog oogen tegelijkertijd op hoe vijf
ging daar SS-mannen tegen het hek leunden
want het is of mijn gebinten zullen altijd.... ja toch
breken van geluk en of ik van zui- niet een man in vreemde uniform van de directeurswoning der gevanvere uitgelatenheid den schamelen voorbij, moedig en toch behoed- genis. In een flits ging het door zijn
overschot van mijn klokken doel- zaam? Stellig, dat moest een be- gedachten dat zij er uitzagen als
verloren zou willen uitstorten "over vrijder zijn, ja
daar was er om door een ringetje te halen, hoe
weer een, en nog, een. Met een hun gezichten licht gekleurd waUw huizen en straten
Hoort
is het een naderend sten-gun in de hand schoven zij ren door een blosje van spanning,
«nweer, dat de lente zijner verfris- langs de huizen van de Nieuwe hoe vier hunner hun bewapening
sching al bij voorbaat verzekert Ginnekenstraat. Toen waren er inhadden afgelegd en een hunner zijn
aan die in angstige spanning- zijn eens lichte mitrailleurwagens, een geweer in den aanslag hield. En
geweld
heele rij. Het volk -stroomde de meteen hamerde de dwaze critlek
tegelijk aanbidingehcfuden verrukking.
den, volvreezetten
straat op, het, was vrij, vrij, vrij! in zijn hoofd: wat doen jullie hier,
Hoort
is het de bronzen stap Gejuich weerklonk, bloemen kwa- wij zijn immers vrij. Verdwijn!
van een tot mechanisme geworden men te voorschijn, vlaggen, oranje.
Zijn mond sprak echter wijselijk
vrijheidswil van een vertrapte weEr werd gejuicht en tegelijk ge- die gedachten niet uit en zijn beereld, onweerhoudbaar, onweerstaan schreid, er werden handen geschud nen bleven zoet op hun plaats rust.
baar, titanisch....!
en gekust, gezongen! Het Wilhel- Breda, de binnenstad mocht dan
hoort
Hoort
en ziet
mus klonk op, oh ontroerende.klan- al vrij zijn, de rand bleek frontlijn
aiet
de toorts van het in puin ken van een lang ingehouden ge- te zijn, de grens van twee werelgeschoten en in vlammen opgaand voel. Nee
het was niet de ma- den, aan den eenen kant waarvan
leergebouw der priesters
terieele kant van de herwonnen een robot-menschdom leefde, dat
H00rt.,., en ga vluchten in dei vrijheid, die toen domineerde, de moest denken, doen en leven 200krochten Uwer kelders en veelt ontzaggelijke vreugde, die een ieder -als één man beliefde te bevelen en

JJalt....!

"'n gaatje"
kerstversiering
de
maar
was heel

D

S—r e BUURMAN had gelijk; ik moest maar liever niet met m'n leege
nesch naar de Cfeaamscheweg gaan om er melk te halen, want de boer
zou al achter het Iront liggen. Ik m oest maar liever in mijn kelder kruipen om daar te wachten op de bevrij ding, die den boer thans reeds beschoren was.

1~)US werd de kelder

aangekleed

met verhuizingsrestanten vanvloerkleeden en met stoeltjes, 'n On.
gebruikte badkuip diende tot water
reservoir, een, snel nog ingeslagen
voorraad brood werd tot boterhammen verwerkt, een electrisch kacheltje werd geïnstalleerd om de
grondkou te verdrijven, een hoeveelheid puzzles werd opgetast om
een eventueele verveling te dooden

er het heele

gehavend,

alles
naar trekken naar het Westen en Zuiuit deze Ba-

de pijnigende benauwenis van
pen geest en lichaam ondermijnende tirannie, tirannie van den leugen, tirannie van het verraad!....
F- als ik vleugelen hadde gehad
om mijn grijze aangezicht te bedekken, ik zoude het gedaan hebben
van schaamte, toen ik het vurige
rood-zwart van het verraad in slag
orde zag trekken door de straten
mijner goede stede en ik hier beneden op de marktplaats aan mijn
voet godslasterlijke taal hoorde
brallen vol verraad aan ons aller
vaderland en het geslacht der
Oranjes en ik daar burgers van
mijn stad. burgeressen ook, godvergeten eerloozen, zag meemarcheeren in de gelederen van den haat..
Ik zoude het gedaan hebben van
onverwoordbaar verdriet, toen ik
Uw sterke zonen en de vaders van
Uwe gezinnen 2ag wegvoeren naar
het troostelooze Oostland!

ANDANKS VEEL ELLENDE,
sprak in de bevrijdingsdagen ook de Bredasche en
Poolsche humor. Zelfs op de
meest onverwachte momenten.
Dat ondervonden de mannen
van de K.P.-groep „Geuzenvendel", in hun hoofdkwartier
Baronielaan. Toen deze straat
op en neer deinde bij het
springen van de brug, rende
de kostjuffrouw in doodsangst
naar boven, want „misschien
is het glaasje van het theelichtje wel gebroken!"
De stokdoove huisbaas verwonderde er zich over. waarom die Duitschers nu ineens
die rare
bruine uniformen

zün mannen uit dat verre land
in het Oosten, besprongen door het
roofdier als wij en lang vóór ons!
Hoort
en-ziet.... hoe mijn
oude leven als verjongd is opgesprongen in mijn zingende keel
toen op dien onvergetelijken Zondagmorgen
de zon opkwam over
mijn .gehavende
stad,
maar bevrijd, gewond,

DE BEVRIJDING....

bevrijdingsdag

het

l

bylonische verschrikking....
En gij kwaamt terug:.... aarzelend, klein, in glansloozen deemoed, wantrouwend de lokstem van
een geraffineerden bezetter.... gn'
kwaamt terug naar Uw oude vertrouwde huis en Uw arbeid en Uwnering en er was ruim vier jaar

op

—

—

ieioW vlrw^iltetdaV^", gon^Bï Wo» mijn^lèr»^-*
eens.... en ondanks
redding

Humor

gezin,

het ouderpaar

en de vier kleintjes daalde af na
de „hulp in de huishouding" onder
vele goede wenschen naar huis te
hebben gezonden.
Maar toen het den verderen dag
stil bleef, verlieten we ons „hol"
en schaarden ons aan de keurig gedekte tafel in de huiskamer.
„Daar loopt er een te fluiten,
geloof ik", merkte ik op, een likje
stroop smerend op het brood dat
we toen plachten te eten.
Mijn vrouw keek me bezorgd aan.
„Dat is geen liedje", zei ze. „Dat is
wat anders."
„Ik geloof het ook
" meende
ik, terwijl het hapje voor mijn mond
bleef zweven. Het werd een run
naar den kelder, maar niet dan
nadat de zorgzame huismoeder
eerst alles netjes op orde had gebracht, de bordjes en de kopjes had

Ik spoedde me snel naar binner
„Ei- is iets gebeurd", deelde ik
mijn echtgenoote mede, ..maar ik
weet niet wat. 't Is stikdonker."
Even later won mijn nieuwsgierigheid het van mijn voorzichtigheid, werkte ik mij weer door de
gang en deed de huiskamerdeur
open. Er was een grauwgrijs gat
boven de plaats, waar eens de
kinderbox stond en de huiskamerlamp was verdwenen.
Er zit ergens een gaatje in 't
plafond", zei ik. „En de lamp heb
ik niet kunnen vinden."
Een half uur later besloot ik mn'
afdoende te oriënteeren. Het ging
weer even, want er was een stilte
gevallen. In het grauwe licht van
den prillen ochtend zag ik dat er
een schilderij volkomen was verdwenen en dat er een zonderling
houten geval op het dressoir stond.
Er lagen enkele stoelen om.
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omgewasschen.
Daar zaten

we dan weer en
luisterden naar wat wij thans wisten dat fluitende granaten waren.
¥"|e nacht was verstreken en het 'n sieL dik gtkhede Uebermenschen
het werd vijf uur in den ochlicht van den morgen
Het
tend, toen een hevige slag alles
deed schokken en kraken. Een bracht geen kleur In wat eens
hulskamer was. Alles bleef de
dichte mist drong door deur- en mijn
muurspleten.... Stof of rook
? grauwe kleur houden uit het steeNu besloot ik maar eens pools- nen tijdperk. Het leek een tafreel
uit Pompeji of Herculaneum. Wat
hoogte te gaan nemen. In het stikdonker tastte ik mijn weg door de een omgevallen stoel had geschegang. Mijn schoenen knarsten op nen, was een meubel met twee-enen gruis. Met miin ecn-halven poot en een bekleeding
elasapiint.ers
p het
handen vooruitgestrekt poogde ik vol gaten. Hei hou' i
de huisdeur te bereiken. Zoo stond dressoir was een raamkozijn.
ik op een gegeven moment op het
„Hoor", hervatte Ik mijn stratetrottoir
van den Ginnekenweg, gisch college, „nu zijn ze vlakbij,
want de huisdeur was niet meer.. want met machinegeweren bestook
In den portiek van den kruidenier je elkaar niet zoo van uit de verte."
aan den overkant stond 'n groepje Na een kwartier
we geratel
mannen die ik aanzag voor moedige van tankwielen. hoorden
buren die het schouwspel van de
bevrijding stonden te genieten.
TJ>n daar zullen ze dan zijn",
„Nou, dat was me óók wat moois", *»" was mijn volgende explicatie.
mengde ik me in de conversatie. Drie minuten later hoorden we door
Ik zweeg plotseling als
een mof. de gang: „Hallo! Leven jullie nog?"
Want wat ik
voor een groepje De kelderdeur ging open en de dokbuurlieden had aangezien, bleek 'n ter verscheen. We knipperden met
stel dikgekleede Uebermenschen te onze oogen als uilen die plotseling
zijn. gegroepeerd om een stuk gein 't zonnetje worden gezet.
schut.
,Er staat al 'n Pool bij me voor
de deur!" deelde de dokter opgeruimd mede. En daar gingen we,
aan de andere zijde een menschdom van vleesch en bloed, met een Poolwaarts. Hij had keurige, hardeigen ziel en de zeer particuliere gele handschoenen aan en rookte
'n sigaret, 'n Echte.
rechten daarvan.
Zijn spontaan „halloh, reusachtig
Een inspectie van de bovenverdieglad to sec you", kersversch beping leverde verrassende resultaten.
oefende Engelsche volzin van de Met onze messen, keurig gerangbinnenstad, veranderde hier feil- schikt in drie cassettes, scheen een
loos, in een stijf en vragend, granaat een circusnummer te heb„Bitte!" Wat zouden die man- ben gegeven. Men vond ze overal
in bedden, in muren, in
nen willen? Zij zagen er gelukkig terug:
uit, bijna het houtwerk. De zorgzaam uitgelegde
niet kwaadaardig
tegendeel. Uiterlijk waren het in voorraad appelen en peren had het
elk geval heel nette soldaten.
lot getroffen van het fruit waar„Was machen Sic hier", vroeg mee men wel eens een slecht gedaarop de man met het geweer. Zijn speeld schouwburgnummer waartoon klonk vrij beschaafd en rustig, deert. Het best had 't er afgebracht
zijn polsslag lijkt dus ook kalm, een doos met kerstboom versierselen,
concludeerde onze ziekenhuisbe- griezelig-dun glas
Ziezoo, we waren bevrijd, 'n Pijnzoeker. En deze vertelde. Even keek
de SS-er hem onderzoekend aan, lijke operatie, gezien de toestand
toen zei hrj: „Gut, gehen Sic, für van het huis. Maar boven het puin
heute wird nicht mehr geschos- werd uit het zolderraampje de
driekleur gestoken, die al twee
sen".
maanden lang klaar stond. Van de
„Für heute?"
De man grijnsde, zag blijkbaar gevelversiering kwam helaas niets.
de onwillekeurige rilling, die zijn Daar had een Poolsch kanon uit
woorden bh' onzen onvrijwilligen de Ploegstraat al voor gezorgd!
frontlijnbreker verwekten en animeerde „Gehen Sic ruhig, für
heute gibt es kein Gefahr mehr!"

En terug? klonk daarop de vraag.
U kunt ook terug komen, was het
minuten later
antwoord. Twee
hoorde hij bij het St. Ignatiusziekenhuis, dat zich in het Wilhelminapark nog een paar honderd
moffen ophielden, met kanonnen
en daarmee bleek de geheele singel van park tot ziekenhuis frontlijn te zijn. Hier loerde nog de
dood, had de man met de zeis zich
hoogstens eenige oogenblikken ter
ruste gelegd. Hier vertoonde zich
nauwelijks een
burger,
in de
binnenstad laaide de vreugde hoog
op. Totdat de avond viel. Toen
kroop Breda weer in de kelders en
gierden de granaten weer door de
lucht. Een paar dagen nog, dan
zou Breda zich niet slechts geestelijk, maar
ook liehameüjk veilig
weten.
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Wat zi«h in het daglicht van 29
October 1945 demons* reerd als een
In het nachtelijk duister veronderstelt? „gaatje f» het plafond'"
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ter. U kunt van me aannemen :
wanneer de levensstandaard weer
«enigszins op peil is, zal niemand
den Nederlander meer van luiheid

Vier autoriteiten geven hun meening
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een jaar

vanVRIJHEID

belangrijke werk dat moet geschie-

TWA EEN JAAR van groeiend her■*■ stel is er reden even op den
afgeloopen weg terug te zien en te
overwegen, wat er in dien thd aan
goeds verricht werd. Er was immers zooveel stuk, niet slechts materiaal, maar ook ethisch. Wij informeerden daarom bij eenige autoriteiten naaf hun meening. De eerste
bij wien wij aanklopten, was bur-

den. Gezonde rivaliteit kan stlmuleerend zijn. Men is ervan overtuigd, dat het oude niet mag terug,
keeren. Er is een algemeene bereidheid tot het nieuwe en al liggen
theorie en praktijk hier en daar
nog wel wat van elkaar, met
vasten wil tot samenwerking en
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abonnement ?
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Tel. 8075

Ginnekenweg 18

—

— —

—

ais

F. KlKM^pkeilS

Vóór en na onze bevrijding :
Voor woning- en assurantiezaken

:

DEN BERG & CO.
" VAN
uw
USSONE-LINDEMAN
" NIEUWE
BREDA
GINNEKENSTR.
reizen :

43,

Telefoon 8686

Anno 1896

165 gr.) p. ons
130 gr.) p. ons
400 gr.) p. ons
100 gr.) p. ons
100 gr.) p. ons
100 gr.) p. ons

18
19
10

20

24
24
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Komt U eens kijken ? ?

Breda

«

„Breda bevrijd door de Polen'
29 October 1944

2.90

Prima uitv., plateel
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KLEIN MEUBELEN vrij van vergunning!

Weninginrichtutg Fa. H. Heyman
GROOTE MARKT 50
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Frans Verheijen
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en prima waren.
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GINNEKENSTRAAT 32
leveren uit voorraad:

1 pond HEERLIJKE KOEKJES of
SPECULAAS voor dethts

J>f

i

Met inlevering van: 359 gr. bloem 125 gr.
margarine en 150 gr. suiker.
38
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Alles sal reg kom!
alles kunnen wij U vrij leveren. Maat we
staan er toch héél wat beter voor den een i*ar geleden.
Nog niet

"

Er zijn weer ömierse artikelen waaraan wt I
Komt U ook eens kijken ?
helpen.
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Fa. PENNOCK
EINDSTRAAT .23, BREDA
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KARRE STRAAT 25 BREDA

ENGELAND. Deel I, door H. A. Lunshof. Een zeer
vlot geschreven geschiedenis van Engeland,
1250.
Per post
12.75.
44
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Hoofd eau de cologne
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UW SCHOENENBON HEEFT
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,_&.&>/ GROTE WAARDE

Ruime sorteering borstelwerken
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BOEKHANDEL W. BER6MANS, BREDA

Bielars-Wouters
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De kosten zullen u zeker meevallen.
30
GINNEKENWEG 66
Wilt U er meer van weten,
kom dan eens met ons praten. De maanden na de bevrijding brachten ook méér lectuur !
KOMT U EENS ZIEN. Reeds hebben wij een groote keus.
Garage
Twee boeken, die wij U zeer kunnen aanbevelen zijn :
SCHEP VREUGDE IN T LEVEN, een zonnige roman
van Anton van de Velde, 5.15. Per post 5.35.

Breda

el hel Mlllk
—&Wi de
l<3_~£_\
imer

modem-ing-

Drogisterij

★

n

__^_______*t

gen

het nog niet, doch wel
onze bekende heerlijke;
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van ons

ongeveer propvol
prompt te
toen
ik 'ns een kijkje ging nemen: „MijnT\ank U" zeiden we en wandelheer,
het is vol; er kan geen mensch
■■"^ den naar het gebouw van
meer bij!" Eerst kon ik netjes uitOpenbare Werken, waar we direcleggen, dat het feitelijk mijn eigen
teur Hornix nog met enkele algekelder was, voor ik verder kon. Bij
meene vragen over de herstelwerkzoon tamelijk groote groep viel het
zaamheden lastig vielen.
vooral in het oog, hoe weinigen zich
„Er is veel gepresteerd", zei deze,
den werkelijken toestand realiseer„doch de materiaalsehaarschte en
Afgezien
den.
van de rasechte
verkeersmoeilijkheden
de
vormden
egoïsten, die bedden en dekens op
ernstige
en vormen nog
een
den grond uitspreidden, terwijl daar
handicap. De zwaarste vernielintegenover de anderen tegen elkaar op
gen werden heel snel aangepakt,
een bank moesten zitten, waren er
zoo snel zelfs, dat buitenstaanders
anderen, die zonder eten en zonder
eenigen
tijd
bevrijna
die Breda
de
dekking naar den schuilkelder kwading bezochten, den indruk kregen
men gewandeld. Het sterkste gtaaltje
op
over
den
bevrijdingsverjaarals zou de stad practisch ïiets gevond ik wel, toen op dien Zondag
leden hebben. En toch werden er dag. Wat hij van het afgeloopen voormiddag. Ik wandelde weer 'ns,
nog 190 huizen, 20 bruggen en een jaar dacht, vroegen we.
nog wat suf van den voorbijen nacht,
aantal openbare gebouwen en ker„Och", zei Piet, „we leven vrjj.. naar onze gasten, toen er een vrouw
moet
nog
beschadigd.
blij",
ken zwaar
Er
voegde h|j er aan toe, met aan me vroeg, of ze bij ons in huis
en
heel wat worden hersteld. Nieuw- zijn hoofd een beweging makend de melk niet kon koken voor kaar
bouw kon dit jaar niet tot stand naar den orgelenden en tingelenZondagsche pudding!
worden gebracht daar. de mate- den mallemolen.
Toch bleek die kelderwacht onderrialen voor meer dringende werk„Wanneer we meer vleesch, een tusschen een goede instelling. Jü
noodig
kunzaamheden
waren. We
leen, dat ze nu en dan rapporteerbeetje meer sigaretten
hij haalnen slechts hopen, dat de voor- de zijn shagdoos te voorschijn,
'n de, wat er bovengronds gebeurde,
ziening hiervan spoedig zoodanig beetje meer gas, een beetje meer maar ze had soms handen werk om
zal zijn, dat de woningsituatie electriciteit, een beetje meer kleede orde te handhaven onder kindeweer op een peil kan worden ge- ding, een beetje meer vlugger zui- ren en groote menschen, van wie de
bracht, dat in redelijk verhouding vering.. .."
laatsten wat over hun zenuwen heen
staat tot het bevolkingsaantal.
Ja, ja", interrumpeerden we. „Je waren. Het meeste indruk maakte
het nog op allen, toen Zondagnamidf\p de Markt liepen we Piet, ver- bedoelt wanneer we van alles maar dag een vrouw werd binnengedragen
kregen...."
wat
meer
tegenwoordiger van Z.M. 't puin den kelder, die op straat door een
„Precies", zei hij.
bliek, tegen het lijf. Hij had zijn
granaatscherf was getroffen. Toen *n
dagtaak op de suikerfabriek weer
En na ons met een joviaal hand- geestelijke haar het H. Oliesel kwam
volbracht en hobbelde op zijn tuin- gebaar te hebben gegroet, draaide toedienen en alle aanwezigen In den
bandenfiets huiswaarts. We hielden hij de Veemarktstraat in. Een kelder op e«n mogelijken dood voorhem aan, begonnen over de ker- beetje verbouwereerd stapten we bereidde, kwam er bij velen een ernwel wat abrupt even later de redactiekamer binnen. stige stemming.
mis en stapten
dagen
zeggen, als we de herinneringen ophalen aan de angstige
Octoberdagen van vorig jaar. „Zeg,
weet u nog van dien schuilkelder..?"
herinneringen
De
interessantste
heb ik aan den kelder, die onder onze scholen ligt en waar in die
dagen een kleine 500 menschen een
schuilplaats hadden gevonden, menschen, die geen eigen kelder rijk waren. Al gauw hadden deze onder
elkaar een soort kelderwacht ingesteld en de eerste taak, die deze te
vervullen kreeg, was om iedereen bui-

betichten.

Zooals voor den oorlog

SMEERSTATION
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onderling begrijpen, kan veel worden
bereikt. Geloof en vertrouwen in de
gemeester Van Slobbe.
toekomst is ook voor Breda het
Er is hard gewerkt, zei deze. Er is devies",
besloot de heer Van
in betrekkelijk korten tijd iets be- Slobbe. aldus
hoorlijks tot stand gekomen uit den
chaos, welke er in de eerste maan- ■yervolgens
richtten wh onze
den na de bevrijding heerschte. Er
naar
een der groote
*
schreden
was veel critiek, doch we mogen Bredasche industrieën, waar we den
niet vergeten, dat het werk onder directeur spraken.
de meest ongunstige omstandigheDe werklust der Bredanaars verden moest geschieden.
toont een stijgende lijn, vertelde
„Wat denkt u van de samenwerdeze ons. De eerste maanden na de
king op het gebied van de stads- bevrijding was het er slecht mee
politiek", zoo informeerden wij.
gesteld. De vrijheidsroes moest uit„Ik ben ervan overtuigd, dat er kuren en de enerveerende V 1-mieen sterke drang naar eensgezind- sère vormde anderdeels de verklaheid is en dat de diverse groepen ring. Op het oogenblik wordt het
elkaar wel zullen vinden, vooral merkbaar beter. Wat den lust tot
waar het de urgente punten van aanpakken nog eenigszins drukt is
den wederopbouw betreft. Tegen- de voedsel- en kleedingschaarschte.
stellingen op politiek en geestelijk Werklust moet worden gestimuterrein zullen er natuurlijk altijd leerd en naarmate deze stimulans,
blijven, doch hiertegen is geen enin den vorm van behoeftenbevrekel bezwaar, zoolang ze geen rem- diging meer en meer aanwezig is,
menden invloed uitoefenen op het worden ook de arbeidsprestaties be-

SCHUILKELDER-HERINNERINGEN
"WEET JE NOG", zoo zullen ten te houden, toen het daar beneden
ZEGweelkaar
dezer
was. En zoo kreeg
ongetwijfeld teik dan ook
hooren,

___\

met

haar jarenlange ervaring;
haar bevoegde leraren,
haar beproefde methodes

BR.-
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De commandant der Poolsche 1ste pantserdivisie, Generaal Maczek, onderhield zich na de parade der Poolsche
troepen op de Markt met burgemeester Van Slobbe.

„De nationale dag van Polen" werd
plechtig gevierd. Hierboven een toto
Chassé-kazerne werd opgedragen.
Bij

de

opening

der

plechtigheden

op 12 November 1944 in het pas bevrijde Breda
Mis, die op het terrein van d«

van een H.

staken herauten

de

trompet.

Een snapshot uit den strijd: Tanks vuren op den in de
bosschen verscholen vUand.

De oorlogsmachine heeft Breda bereikt. Poolsche tanks rollen de stad binnen
onder groote belangstelling van de zijde der Bredaoaars.

Gevonden!!
radio - reparatie

OE TWDEN

VERANDEREN

MAAA.

WMorgunningen

HET ADRES VOOR

OttS DRUKWERK
atwrr prima

Opde Markt te Breda hielden de Poolsche bevrijders een parade, waaraan behalve de infanterie, ook een tankformatie deelnam. Een duizendkoppige m«trigt« gat va«i haar medeleven bltik en Juichte de soldaten har lelijk toe
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van Tilburg
131 - BREDA.
Ginnekenweg

worden door on* met groote
accuratesse behandeld !
Levert urn) vergunning bij ons
in.... het verlangde artikel is
dam spoedig in Uw bezit.

Jf. Cm Raming

-

Nieuwe Ginnekenatraat 11

"

Louis Vermijs ï

Ie Markstraat 6.

G. JVle w*

en

Bedford Trucks
worden thans vlot geleverd.
Wendt U voor inlichtingen tot :

Garage L. VPIENS
Catharinastraat 13

- BREDA
Tel, 8015

|

HEEFT ü EEN SCHOENENBON?
""
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Voor schoenen naar

BESTEEDT DIE GOED, EN
BEKIJKT ONZE ETALAGE EENS

INTERNATIONALE
MUZIEKHANDÊÏ13
Veemarkt 14,
Wilhelminsstr.
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BREDA
ZONDAG en MAAN-

bij mooi weer een

groot

bal-champêtre

Bevrijdingsfeesten.
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Ruime en mooie sorteern»?
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BREDA

HAAGIJK 18

in de VEEMARKT vau 7 tot 12 u. n.m. ter gelegenheid van de
Dansen op een uitgezochte collectie
BREDA » Telefoon 8477 gramofoonplaten; Swing, Jazz, Walsen, Tango's, enz., enzPRIJSDANSEN EN ANDERE VERRASSINGEN

_^

Telef. 8668

VW.
—
■■■■■■■■■■■■■■■
▼. d. Leur -▼. Mechelen

■

Breda

Alle verzekeringen
Auto-financiering
artikelen.
Woning-beheer
Haven 17 Breda Tel. 8768 JOH. KOLHORN
en wikkel
van
electro motoren, dvnanto's en
verder alle andere eleetrische
inrichting

SHAM POO

bij

____*___?■

RELIK & VAN HOOFT
Drukkerij

Er is weer volop goede
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Kinderschoenen
(Jongensschoenea
Qffe ln jjet __0g),
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Vennings |
Breda

Ginnekemstraat
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