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Het aantal lokale en regionale studies over de jaren 1940-1945 loopt in de dui
zenden. Vreemd is dat natuurlijk geenszins, de oorlogsjaren hebben voor velen een
emotionele, voor anderen een fascinerende betekenis, weinigen staan er onverschillig
tegenover. Veel geringer echter is het aantal studies naar de wijze waarop in de na
oorlogse jaren met de immateriële gevolgen en herinneringen is omgegaan. l Hebben
gemeentebesturen zichzelf op het gebied van het levend houden van de collectieve
oorlogservaring taken toegedacht of wachtten zij op initiatieven uit de burgerij? Dit
is een complexe problematiek. In dit artikel zal niet meer dan een eerste aanzet ge
geven worden op drie deelaspecten: de verbeelding van de oorlogsherinnering in
steen en straatnaam, de rol en functie van oorlogskerkhoven binnen de gemeente en
ten slotte het gemeentelijk beleid betreffende een specifiek Breda's gevolg van de
oorlog: de plotselinge komst van een Poolse gemeenschap. Nergens in Nederland
hebben zich zoveel Geallieerden permanent in een door hen bevrijde stad gevestigd.
Breda is hierdoor op een speciale, hechte manier met zijn bevrijders verbonden.
Heeft de gemeentelijke overheid op dit terrein beleid ontwikkeld?

In de roes van de belJrijding

Op 29 oktober 1944 begon voor de geschiedenis van Breda een nieuw hoofd
stuk. De bevolking juichte de bevrijders toe, die tot aller verrassing Polen bleken te
zijn. Dat zij dus in de festiviteiten een hoofdrol speelden was vanzelfSprekend, maar
bijrollen waren weggelegd voor andere Geallieerden, zoals de Canadezen en Britten,
die ook delen van Breda hebben bevrijd. Van een blijvend Pools element in Breda
was echter op dat moment nog geen sprake.

In de periode van de bevrijdingsroes werden de Polen op allerlei wijzen geëerd.
Op 30 oktober kregen generaal-lm~oorStanislaw Maczek en alle strijders van zijn
divisie door de uit zijn onderduikadres teruggekeerde burgemeester Van Slobbe het
ereburgerschap van Breda aangeboden. Gelijktijdig werd de Molengrachtsestraat, één
van de routes via welke de Polen de stad waren binnengetrokken, olTlgedoopt in
Poolseweg. Bovendien verschenen verbazingwekkend kort na de bevrijding talrijke
rood-witte bordjes, de kleuren van de Poolse vlag, achter de ramen met, in het
Pools, de tekst "Wij danken de Polen".
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De dagen en weken na de bevrijding vond een groot aantal festiviteiten, plech
tig en minder plechtig, plaats. De 2nd Canadian Armoured Brigade, die onder com
mando van de Poolse pantserdivisie delen van Gi11l1eken had bevrijd, hield op 2 no
vember een grote parade door de stad. Onder bevel van brigade-generaal J.F.
Bingham trok 1600 man van de Ginnekenmarkt naar het Wilhelminapark waar de
stedelijke en militaire autoriteiten zich hadden verzameld. Op 4 november bracht
prins Bernhard onverwacht een kort bezoek aan Breda en de volgende dag vonden
plechtige dankdiensten in de kerken plaats. Voor verdere verbroedering met de be
vrijders was alle gelegenheid tijdens een groot feest van de Canadezen in Bouvigne
op 8 november en tijdens de viering van de Poolse nationale feestdag op 11 novem
ber. Bij die gelegenheid werd op het Chasséterrein een mis gecelebreerd en werden
door de autoriteiten feestredes afgestoken, bovendien hielden 2000 Polen een mili
taire parade. Hallema geeft hiervan in zijn boek over de bevrijding een lyrisch ver
slag: "In breede gelederen, in rijen van vijf, maakten [de Polen] een geweldige in
druk. Het was een imposant schouwspel: witte lanciers en trompetters, waarvan de
trompetten waren versierd met vlaggen, openden den stoet. Daarna kwam een ge
heel motorkorps politietroepen met plechtige en feestelijke uitmonstering. Officieren
staande in langzaam rijdende pantserwagens, volgden. De manschappen in groepen
van circa vijftig, telkens met een officier als verbindingsman, vormden de groote
massa van den stoet. Het was een martiale aanblik, zooa1s we zelfs te Breda, de garni
zoensstad bij uitnemendheid, zelden hebben opgevangen."2

1. Defilé van het 8e bataljon infanterie van de 1e Poolse pantserdivisie over de Markendaalseweg bij de
herdenking van de bevrijding, de middag na de dankdienst op het KMA-terrein, 28 oktober 1945 (coII.
GAB).
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Nog diezelfde maand kwam een aantal hoge Geallieerde bevelhebbers naar
Breda om de troepen van Maczek te inspecteren. Op 25 november arriveerde de
Britse veldmaarschalk Montgomery, en vier dagen later zijn superieur, de Geallieerde
opperbevelhebber generaal Eisenhower. Hij bezocht een Poolse eenheid nabij
Ulvenhout. Ten slotte ontving het Bredase gemeentebestuur op 30 november de
Canadese luitenant-generaal H.D.G. Crerar, bevelhebber van het Eerste Canadese
Leger.

Maar ook de Nederlandse offers werden niet vergeten, op 2 december 1944
werd in de kathedraal aan de Prinsenkade een plechtige mis opgedragen ter nagedach
tenis aan de gesneuvelde leden van de Binnenlandse Strijdkrachten. Tezelfdertijd
vond in de Grote Kerk een herdenkingsdienst plaats. Vele kerkelijke, civiele en mili
taire autoriteiten waren hierbij aanwezig. Voordien, op 25 november, waren de t.mli
lieleden van tijdens de bevrijding gevallenen, officieel op het stadhuis ontvangen.
Enkele maanden later, op 15 februari 1945, bood de burgerij aan generaal Maczek als
dankbetoon voor de bevrijding, waarbij de stad zo weinig geleden had3 , een album
aan met 18.000 handtekeningen.4 Als laatste grote feesten, die nog 'in de roes van de
bevrijding' werden gevierd, kunnen het bezoek van koningin Wilhelmina op 18
maart 1945 gelden - de eerste kerkdienst in bevrijd Nederland die zij meemaakte
vond die dag plaats in de Grote Kerk van Breda - en haar tweede bezoek, samen met
prinses ]uliana, op 4 mei. Snel hierna kwarnen de eerste initiatieven naar voren om de
herinnering aan de oorlog een blijvender plaats in de stad te geven.

De herinnering I/orm gegeven

Meteen na de bevrijding kwamen in Nederland de eerste aanzetten tot de op
richting van oorlogsmonumenten van de grond, waarvoor veelal de ideeën reeds tij
dens de bezetting waren gevormd. In het bijzonder gold dit voor de eerste Bredase
herinnering aan de bevrijding, de Maria- of Bevrijdingskapel aan de Ginnekenstraat,
die voordien onder de naam St. ]oostkapel bekend had gestaan. 5 De restauratie en
inrichting van deze middeleeuwse kapel tot herdenkingskapel was een initiatief van
bisschop P. Hopmans. Nog tijdens de oorlog had de bisschop beloofd een kapel aan
Maria te wijden indien Breda ongeschonden bevrijd zou worden. Met hulp van het
gemeentebestuur kon de bisschop deze belofte snel inlossen. Reeds op 17 november
1944 schonk de gemeente de kapel om niet aan het bisdom, dat nu wel de taak
kreeg het gebouw te restaureren en op passende wijze in te richten. Hiertoe werd in
februari 1945 een commissie samengesteld6 en in april een subsidieverzoek ingediend
bij het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De kosten werden
geschat op f 40.000,=, die uiteindelijk voor meer dan de helft door Rijk en provin
cie werden gedragen, aangevuld met giften van de beminde gelovigen, die hiertoe in
1944 al vanaf de kansel opgeroepen waren. In Sancta Maria, het periodiek van het
bisdom verwoordde monseigneur Hopmans zijn intentie: "Die kapel zal te allen tijde
onze dankbaarheid blijven verkondigen aan God, aan de Allerheiligste Maagd Maria
en aan de Polen, voor wie een aandenken in de kapel zal worden aangebracht. De
vriendschap tusschen de Polen en de Bredanaars is vereeuwigd."7
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De ramen in de kapel van de hand van Gisèle Waterschoot van der Gracht zijn
de eerste openbare artistieke neerslag van de ervaring van bezetting en bevrijding.
Symbolen, zoals Geallieerde vlaggen en een Pools vaandel met Onze Lieve Vrouw
van CZeStochowa en personen, zoals burgemeester Van Slobbe, geven de bevrijding
van de stad weer. Het moderne oorlogsgeweld kreeg geen plaats, "in plaats van de
onaestetische, zakelijke tanks, ziet men de bevrijders te paard, wat aan het tafereel
meer lijn, leven en sierlijkheid geeft". 8 De beeldhouwer N. Steenbergen verzorgde
het altaar en twee profetenkoppen. Op 3 mei 1947 wijdde bisschop Hopmans de ka
pel in.

Intussen waren ook niet-kerkelijke initiatieven voor de oprichting van mOl1U
menten genomen. De vormgeving hiervan was aan regels gebonden, omdat de artis
tieke kwaliteit van veel direct na de bevrijding ontsproten voorstellen nogal wisselde.
Daarom had in juni 1945 de Nederlandse Kring van Beeldhouwers aan de overheid
voorlopig een 'nlOnUluentenstop' gevraagd. Het resultaat was het Koninklijk Besluit
van 15 oktober 1945 waarin bepaald werd dat alle monumenten goedgekeurd dien
den te worden door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De
adviezen werden via provinciale commissies naar een centrale commissie gezonden,
die uiteindelijk de minister adviseerde. In de commissies hadden architecten, beeld
houwers, museumdirecteuren en letterkundigen zitting. 9 De Brabantse provinciale
commissie werd voorgezeten door de planoloog G.J.P.M. Bolsins uit Vught. De
Bredase leden waren N. Steenbergen en G.A.B. de Kort. Binnen dit ambtelijke ka
der moesten dus ook de Bredase initiatieven plaatsvinden.

In augustus 1945 werd onder voorzitterschap van de burgemeester het comité
"Breda eert zijn gevallenen" opgericht lO , me.t het doel gelden bijeen te krijgen voor
de oprichting van een oorlogsmonument. Het comité begeleidde gelijktijdig twee
projecten: een monument voor de Bredase gevallenen, te verdelen in vier catego
rieën (verzet, Stoottroepen, slachtoffers van de kampen en militairen) en een monu
ment voor de Poolse bevrijders.

Voortvarend begon het comité in 1945 met collectes en de organisatie van eve
nementen, zoals een tentoonstelling van de werken van Paul Windhausen, de tijdens
het drama op de Vloeiweide (4 oktober 1944) omgekomen verzetsstrijder, kunst
schilder en tekenleraar aan het Onze Lieve Vrouwe Lyceum. Tijdens een door
buurtverenigingen georganiseerde kermis op de Grote Markt (1 en 2 september
1945) mocht degene die het hoogste bod uitbracht ten behoeve van het monument
zelf, "het Hitlermonster met de Oorlogsdraak, beide uit den optocht van het
Belcrumkwartier bekend" dat op een brandstapel lag, ontsteken. l1

De opdracht voor een Pools monument dateerde al van voor de oprichting van
het comité. Het gemeentebestuur had in begin 1945 reeds de kunstenaar D.e. (Niel)
Steenbergen12 deze eer gegund, die ook reeds betrokken was bij de inrichting van de
Bevrijdingskapel. Steenbergen werkte echter niet snel genoeg naar de zin van de
burgemeester, hoewel de kunstenaar daar wel zijn redenen voor had. Het was moei
lijk voldoende geschikt materiaal te verkrijgen. Maar hij meldde nog een probleem
van geheel andere aard: "door diverse oorlogsomstandigheden - er daalde ongeveer
70m van mijn atelier een VI [neer]_ ... "13 kon van ongestoord werken nauwelijks
sprake zijn. Intussen gingen de gemeentelijke voorbereidingen door. Op 20 april
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1945 gingen B&W akkoord met het ontwerp en de plaatsing op de hoek van de
Poolseweg en de Eggestraat, "alwaar zich thans de niet fraaie vlaggestoe1 bevindt"14
en werd de onthulling gepland voor 29 oktober 1945. Opnieuw gooiden oorlogs
omstandigheden roet in het eten. Steenbergen berichtte dat hij als reserve-officier
werd opgeroepen "ter recuperatie van kunstwerken uit Duitschland" .15 Hij stelde
toen voor dat een nieuwe kunstenaar in de arm werd genomen, B.M.A. (Bon) Ingen
Housz, oud-docent aan de Haagse kunstacademie, wonende in het Oude
Mannenhuis. Hij kreeg in oktober 1947 de opdracht, voor een honorarium van
f 3000,=, dat twee jaar later tot f 4000,= verhoogd zou worden. Deze kunstenaar
verwerkte graag dierl~jke figuren in zijn sculpturen. Voor de strijd tussen Poolse be
vrijders en Duitse bezetters gebruikte hij de symboliek van strijdende adelaars.

2. De twee adelaars van het Poolse monument symboli
seren de strijd tussen de Poolse bevrijder en de Duitse
bezetter. Het onnverp is van B.M.A. Ingen Housz.
1949 (col!. GAB; Persbureau Breda).

Intussen was de discussie over de plaats van het n1.0nUlTlent op gang gekomen.
Waarschijnlijk door de plaatsing van de Poolse tank - waarover later meer - was de
voorgenomen lokatie ter discussie komen te staan. Een alternatieve plaatsing op de
hoek Paul Windhausenweg-Koninginnestraat werd door de gemeente in mei 1946
afgewezen vanwege de hoge kosten die verbonden zouden zijn aan de verplaatsing
van het transformatorhuisje aldaar. 16 In de loop van 1947 werden toen overwogen
Parkstraat, Eggestraat - van harte ondersteund door Vereniging Sportakkerkwartier II
- en Wilhelminapark. Op deze laatste viel uiteindelijk de keuze, ondanks nog in
1949 ondernomen pogingen van het comité Nederland-Polen voor een prominente
re plaats zoals de Parkstraat ofhet Engelbert van Nassauplein.
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Een ander probleem werd de financiering. Door de vertraging en het nieuwe
ontwerp waren de kosten flink opgelopen. Een oplossing werd gezocht door de in
1947 ingestelde Nationale Monumenten Commissie te benaderen. Deze commissie
moest gelden inzamelen om een aantal oorlogsmonumenten te financieren, die als
"nationaal monument" konden gelden. De burgemeester van Breda ondernam in
september 1947 een poging ook het Poolse monument een dergelijke kwalificatie te
laten krijgen. 17 De besluitvorming verliep traag. Meermalen moest de burgemeester
de commissie aan het Bredase verzoek herinneren, maar de uitkomst was het wach
ten waard. De Nationale Monumenten Commissie honoreerde het Bredase verzoek
en schonk f 25.000,=. Nu was er zelfs geld over, dat ten goede zou komen aan het
tweede oorlogsmonument. 18

In april 1949 ging het comité met het ontwerp van Ingen Housz akkoord en na
goedkeuring door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in ok
tober kon niets de onthulling tijdens de viering van eerste lustrum van de bevrijding
meer in de weg staan. Dit geschiedde door burgemeester Claudius Prinsen in het bij
zijn van generaal Maczek.

3. Onthulling van het Poolse monument in het Wilhelminapark in 1949, met generaal Maczek als spreker
(coll. GAB; foto Schreurs).

Het andere monument, voor de Bredase gevallenen, was intussen nog steeds
niet tot stand gekomen. Beeldhouwer Van der M.eer, die aan de Grote Kerk werkte,
had de opdracht in december 1947, wegens zijn gevorderde leeftijd, teruggegeven en
deze was overgedragen aan Steenbergen, inmiddels teruggekeerd uit Duitsland en lid
geworden van de provinciale conunissie voor oorlogs- en gedenktekens.
Steenbergen had, behalve werk in de Bevrijdingskapel, iIuniddels reeds oorlogsmo
numenten op zijn naam staan in Waalre, Halsteren en Eindhoven.
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De vervaardiging van het algemene monument voor de gevallen ging minder
vlot dan dat voor de Polen. Er bestond verschil van mening over de af te beelden fi
guur, een bronzen David als symbool voor de Overwinning, zoals Steenbergen
voorstond of de figuur van Judith. De Bijbelse figuur van Judith werd vooral vanuit
katholieke kring voorgestaan. In haar zou de symboliek van de Overwinning van het
Goede door een list in plaats van door geweld, samenvallen met die van liefde voor
het geloof en het vaderland. Judith was immers, volgens het verhaal, tijdens het beleg
van de Joodse stad Betylua op listige wijze het kamp van Holofernes, legeraanvoer
der van Nebukadnesar, binnengekomen en had hem vervolgens onthoofd. Tot deze
vrij ongebruikelijke afbeelding werd uiteindelijk gekozen, uit financiële overwegin
gen echter niet in brons maar in steen. Vervolgens bleek er over technische aspecten
van uitvoering tussen leden van het comité en de kunstenaar verschil van mening te
bestaan, zodat de uitvoering verder vertraagd werd. In 1951 moest de burgemeester
de kunstenaar nog in een overigens vriendelijk briefje, nadrukkelijk aansporen: "wee
je gebeente wanneer niet het volgende jaar bij de feesten je beeld klaar is en plechtig
kan worden onthuld!"19 Dat lukte. In maart 1952 kwam de ministeriële goedkeuring
van het ontwerp en op 24 juni 1952 vond de onthulling op de Grote Markt plaats.
De teksten op de voet waren van de Bredase neerlandicus en letterkundige dr
A.C.M. (Karel) Meeuwesse, leraar aan het Onze Lieve Vrouwe Lyceum.

Plaatsing van het Bredase oorlogsmonument op de Grote Markt was reeds in ja
nuari 1946 door de deskundigen die aan het comité waren toegevoegd geadviseerd,
nadat intern vele andere lokaties besproken waren. Hoge ogen hadden gegooid Het
Valkenberg - nog in november 1948 door burgemeester Prinsen bepleit - , de
Wilhelminastraat en het Engelbert van Nassauplein, maar uiteindelijk werd over ver
keerstechnische en esthetische bezwaren heengestapt en vastgehouden aan de Grote
Markt. De burgemeester deelde de gemeenteraad in februari 1952 de definitieve
komst van het monument mee en legde de keuze van de Judith-figuur uit. 2o

Vroegere bezwaren vanuit protestants-christelijke hoek, in de gemeenteraad ver
woord door J). van Oijen21 , werden nu niet meer gehoord. 22 Van die zijde was enig
verzet geweest niet alleen tegen de keuze van een in protestantse ogen apocrief ver
haal, maar ook tegen de afbeelding van Judith, die zonder opvoedkundige waarde
zou zijn en te zeer zou refereren aan de gedachte van wraak en offer. Na de onthul
ling van het monument hief het comité zich in 1953 op.

Het derde oorlogsmonument van Breda is de 'Poolse tank'. Ter gelegenheid van
de éénjarige herdenking van de bevrijding bood generaal Maczek op 29 oktober
1945 Breda een Duitse tank aan, die de Polen hadden meegenomen van de terreinen
van de wapenfabriek Krupp in Meppen, Noord-Duitsland. De tank werd geplaatst in
het Wilhelnlinapark, tegenover de percelen 40-42 en door de gemeente voorzien
van een bordje dat het een Pools geschenk betrof Het lijkt echter alsof Breda niet
precies wist wat met dit voor Nederland bijzondere gedenkteken23 aan te moeten.
De directeur beplantingen van de gemeente, die met het dagelijkse onderhoud belast
was, stelde reeds in mei 1946 voor"dit moeilijke oorlogstrophee" te verplaatsen naar
de hoek Poolseweg-Blauwe Kei, maar de gemeente voelde daar niets VOOr. 24 Toch
bleef de tank niet op zijn plaats. Met de onthulling van het Poolse rnonument werd
in september 1949 de tank verplaatst naar de Seeligkazerne, echter goed zichtbaar
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4. Eerste ontvverp voor het Judithmonument op de
Grote Markt van Niet Steenbergen, brom ca. 1948.
Het verschilt aanzienlijk van het definitieve ontwerp
dat uiteindelijk in steen is uitgevoerd
(coll. BMB; foto E. Waagenaar).

vanaf de Fellenoordstraat. Deze verplaatsing bleek echter pijnlijk, toen vanuit Poolse
kring protesten kwamen. In oktober 1951 werd aan deze verlangens tegemoet geko
men. B&W stelden: "Wij zijn ons hierbij niet bewust geweest, dat wij door deze
verplaatsing (... ) de hier woonachtige Polen gegriefd hebben, omdat wij in de veron
derstelling verkeerden, dat de plaatsing van het Poolse monument een waardige hul
de was aan onze bevrijders. "25

Geheel vreemd was de gemeentelijke verbazing niet. Maczek had in 1949 met
de verplaatsing ingestemd26 en bovendien was er toen overleg geweest met het co
mité Nederland-Polen. Drie jaar later bleek de generaal echter van mening veran
derd27 en werd aan zijn wens voldaan. De gemeenteraad ging in oktober 1951 ak
koord met herplaatsing op de hoek Wilhelm.inapark-Paul Windhausenweg en vo
teerde daarvoor en de inrichting van het plantsoentje bij het transformatorhui~ein
januari 1952 f 350,=. Sindsdien is de tank nog vele malen onderwerp van discussie
geweest, niet in het minst over de beschildering ervan28 , maar is niet meer van loka
tie veranderd.

Breda heeft niet de primeur van Poolse oorlogsmonumenten in Nederland.
Reeds in september 1946 onthulden Poolse oudstrijders een monument in Driel. In
dit Betuwse dorp, aan de zuidzijde van de Rijn tegenover Oosterbeek, waren in sep-
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tember 1944 Poolse para's geland in het kader van de operatie Market Garden. In
1960 werd hier een tweede, groter Pools monument onthuld.29

Behalve de drie grote oorlogsmonumenten, waarbij de gemeente een grote rol
speelde, waren in deze jaren ook enkele kleine gedenktekens geplaatst. De eerste was
ter herinnering aan het drama van de Vloeiweide, zonder twijfel de meest aangrij
pende gebeurtenis uit de Bredase oorlogs- en verzetsgeschiedenis, waarvan de jaar
lijkse herdenking veel belangstelling trekt. Al op 4 oktober 1946 was hier ter nage
dachtenis aan PaulWindhausen en de andere omgekonlen verzetsstrijders een ge
denkplaat onthuld. Andere verwijzingen naar de oorlog, die in 1948 werden
aangebracht, waren de gedenksteen voor René Tijssen in het gebouw van de
Inspectie van de Belastingen aan de Kraanstraat, de plaquette in het Telefoonkantoor
en de steen ter herinnering van het verblijf van 3 nlei tot 20 juni 1945 van de konin
gin op Anneville in Ulvenhout.

René W.G. Tijssen, in 1919 in Breda geboren, was de enige Bredase verzets
strijder die tijdens de bevrijdingsdagen om het leven is gekomen. Op 28 oktober be
vond hij zich met andere leden van de groep D68 in de Dr de Visserschool in het
Ginneken, gereed om de Polen bij hun binnenkomst in de stad te ondersteunen. In
het bijzonder ging het om het behoud van de Reepbrug (Emmabrug) en zuivering
van de Regentesselaan en onlgeving. De groep kon echter pas in actie komen toen
op 29 oktober de Polen hun schuilplaats bereikt hadden en hen wapens verstrekten.
René Tijssen nam vervolgens samen met een Pool de beveiliging van de nabijgele-

• ::J. Het Poolse monument in het
Wilhelminapark in Breda (foto Rob
Willems, .AVC-KM.A)
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6. Inwijding van de kapel van O.L.Vrouw van Czestochowa, 31 oktober 1954 (coll. GAB; foto H.
Chabot).

gen brug op zich. Beiden werden korte tijd later dodelijk door een Duitse granaat
getroffen. Tijssen overleed op 30 oktober in het Laurentiusziekenhuis. Op 3 novem
ber werd hij plechtig in Breda begraven.3o De Reepbrug is in de eerste naoorlogse
jaren één van de punten geweest waar de bevrijding werd herdacht, maar heeft nooit
de belangstelling voor de Vloeiweide geëvenaard.

Als laatste kan het initiatief vanuit de burgerij, nadrukkelijk gesteund door de
bisschop, genoemd worden om een Poolse kapel op te richten, gewijd aan Onze
Lieve Vrouw van Czestochowa. In het Mariajaar 1954, tien jaar na de bevrijding,
kwam deze kapel aan de Claudius Prinsenlaan gereed, een jaar later verleende de ge
meenteraad toestenmling ten behoeve hiervan grond te verkopen aan het bisdom
Breda.

Een andere vorm het oorlogsverleden levend te houden, waarvoor gemeentelij
ke inspanningen onontbeerlijk zijn, is straatnaamgeving. De twee eerste straatnamen
die herinneren aan de bevrijding zijn de reeds genoemde Poolseweg en de Paul
Windhausenweg. De hernoeming van een gedeelte van het Wilhelminapark, reeds
in mei 1945, naar de verzetsman Paul Windhausen beschouwde de gemeenteraad als
een eerbewijs voor alle Bredase verzetsstrijders. Bovendien zouden de namen van
alle Bredase gesneuvelden, zo was toen nog het plan, op het oorlogsmonument ko
men. Hiem1ee hoopte men de discussie over wie wel en wie niet voor een straat in
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aanmerking kwam te voorkomen. Toch was het laatste woord nog niet gezegd. In
februari 1946 kwam het socialistische raadslid C.] Laurey31, gesteund door fractiege
noot H.J. van Houten en van buiten de raad door leden van de voornlalige verzets
groep D68, met het voorstel de mr dr Frederiksstraat32 om te dopen tot Piet
Avontuurstraat, om "den volksjongen [te] eeren die spontaan naar de wapenen heeft
gegrepen orn den bezetter te verjagen".33 MI' dr Frederiks was de secretaris-generaal
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken die tijdens de bezetting de annexatie van
enkele randgemeenten bij Breda had bekrachtigd. De raad verwierp de verwijdering
van de naam mr dr Frederiksstraat met 18 tegen 9 stenrmen, nuar had wel oor naar
een eerbewijs voor Piet Avontuur.

Piet Avontuur had zich direct na de bevrijding vrijwillig gemeld bij de
Stoottroepen, het vechtende gedeelte van de Binnenlandse Strijdkrachten. De
Bredase Stoters werden in de winter van 1944-1945 voor bewakingsdiensten in
Zeeland ingezet. Piet Avontuur is daarbij tijdens een gevechtsactie om het leven ge
komen. De zoon van het gemeenteraadslid Laurey was hierbij aanwezig geweest.

B&W kwamen in april 1946 met het voorstel de Nieuwe Haagdijk om te dopen
tot Piet Avontuurstraat, omdat hij daar had gewoond en zijn familie er nog steeds
woonde. Noch de bewoners, noch de f:'1milie steunden dit voorstel, en na overleg
met de vader van Piet Avontuur stelden B&W drie maanden later voor de
Marathonstraat te herdopen. Krachtige protesten uit die straat volgden, en om de
discussie niet onverkwikkelijk te maken greep Laurey in en vroeg de raad om een
uitspraak. Met 15 tegen 10 stemmen werd de Marathonstraat Piet Avontuurstraat,
hoewel de bewoners nog enige tijd bleven protesteren en zelfs bij Gedeputeerde
Staten aanklopten. Er waren wel alternatieven aangedragen, zoals de Cavaleriestraat
of de Liniestraat, maar daar stonden of te weinig huizen of de familie Avontuur ging
niet akkoord. Ook de oplossing in een nieuw te bouwen wijk een straat naar de
Stoottl-oeper te noemen, in 1949 voorgesteld door KVP-gemeenteraadslid JA.
Meijs, haalde het niet. 34

Het voornemen alle Bredase gesneuvelden bij name op het oorlogsmonument te
vermelden is nooit uitgevoerd. Waarschijnlijk heeft men zich gerealiseerd hoe moei
lijk het is zo'n lijst samen te stellen zonder uitzichtloze discussies op te roepen en mo
gelijk schrok men terug voor eventuele claims die aan deze erkenning als oorlogs
slachtoffer ontleend konden worden. Hiermee was echter wel het argument van de
gemeente geen straten meer naar verzetsstrijders te noemen vervallen. Desondanks
bleef de gemeente volhouden in Paul Windhausen en Piet Avontuur respectievelijk
alle verzetsstrijders en alle leden van de Binnenlandse Strijdkrachten te eren. Aan
voorstellen hiervan af te wijken, zoals gedaan door de raadsleden H. van Toledo in
oktober 1959 enJW.A. van Gastel in november 1963, werd geen gehoor gegeven.

Een andere kandidaat voor een straat was, vanzelfsprekend, generaal Maczek.
Het comité Nederland-Polen achtte de 10-jarige herdenking van de bevrijding een
goede gelegenheid een plaquette aan te brengen en een "Generaal Maczekplein" te
creëren "tot blijvende herinnering en tastbare uiting van dankbaarheid van de bevol
king van Breda aan zijn dappere bevrijders, de Polen".35 Omdat de generaal nog
leefde, wees de gemeente deze suggestie echter af Toch bleef het comité voor een
vernoeming van Maczek ijveren, in de gemeenteraad verwoord door de voorzitter J
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7. Het herdenkingsmonument met Judith
op de Grote Markt, onthuld in 1952
(foto Rob Willems, AVC-KMA).

Quadekker Oan Q).36 Na jaren volhouden was er succes. In november 1963 leek de
gemeente bereid de Vijverstraat te vernoemen tot Maczekstraat. 37 De officiële aan
kondiging kwam in januari 1964. Ter gelegenheid van de 20-jarige bevrijdingsfees
ten zou niet de Vijverstraat maar het gedeelte van de Poolseweg dat tussen het
Wilhelrninapark en de Teolinfabriek lag, Generaal Maczekstraat gaan heten.38

Waarschijnlijk heeft het aanhoudende pleiten voor dit eerbetoon door J. Quadekker
een doorslaggevende rol gespeeld bij dit gemeentelijke besluit, in ieder geval kreeg
hij de eer de straatnaam te onthullen.

De oorlogsgraven

Oorlogskerkhoven dateren uit de Eerste Wereldoorlog. De enorme aantallen
doden die in korte tijd op een relatief klein gebied vielen dwongen tot snelle, pro
visorische graven - transport naar het moederland was technisch onmogelijk - en re
gistratie daarvan. Hieruit ontstonden organisaties die zich bezighielden met de in
richting van definitieve, individuele graven zoals de Britse Imperial War Graves
Commission (1917) en de American Graves Registration Command, beide overheidsin
stanties, en de particuliere Duitse Volksbund Deutsche Kriegsgräber Fiirsorge (1919).
Deze definitieve begraafplaatsen werden oorlogsmonumenten op zichzelf, vol met
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symboliek die refereerde aan het land van herkomst en het ofter dat de gevallenen
hadden gebracht. Nationalisme en nationale rouw - de heldendood als hoogste offer
voor het eigen land - gingen vooral vóór de Tweede Wereldoorlog hand in hand,
terwijl na 1945 het accent meer kwam te liggen op de waarschuwing om een herha
ling te voorkomen. Toch zijn in uiterlijke verschijning de oorlogsgraven van Eerste
en Tweede Wereldoorlog vooral bij de Geallieerden op vele punten identiek. De
Britten bleven vasthouden aan de regel dat de graven in de nabijheid van het slagveld
dienden te liggen en dat de stoffelijke overschotten niet naar het moederland ver
voerd werden. De Amerikanen hadden voor andere uitgangspunten gekozen. Indien
de tàmilie zulks wenste kon het stoffel~ik overschot naar de Verenigde Staten worden
gebracht, terwijl de overige graven in grote verzamelkerkhoven buiten (voormalig)
vijandelijk gebied werden bijgezet. Bij de Duitse graven is de situatie rninder eendui
dig, omdat hier de continuïteit in de zorg van staatswege ontbreekt.39

De verzorging van oorlogsgraven was een probleem waannee de gemeente
Breda reeds vanaf 1940 werd geconfronteerd, maar waar zij door nationale of inter
nationale regels en gebruiken maar weinig invloed op kon hebben. Toch hebben
ook lokale omstandigheden het lot van de oorlogsgraven bepaald, vooral door de
bijzondere positie van de Polen.

Kort na de bevrijding waren in Breda ongeveer 650 oorlogsgraven van strijders
van elf nationaliteiten aanwezig. 4o De oudste dateerden van de strijd van mei 1940
(Nederlanders, Duitsers en Fransen), in de loop van de oorlog kwamen daar nog
Duitsers, krijgsgevangenen en Geallieerde vliegtuigbemanningen bij en ten slotte
werden slachtoffers van de gevechten om de bevrijding van West-Brabant in Breda
begraven. Duitse graven vormde veruit de grootste groep. Bijna 400 Duitsers waren

8. De Poolse tank, in 1945 door generaal Maczek aan Breda aangeboden, kreeg pas in 1952 zijn definitie
ve plaats op de hoek Wi1he1minapark-Paul Windhausenweg (foto Rob Willems, AVC-KMA).
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in de loop van de oorlog op het protestantse gedeelte van de begraafplaats Zuilen
bijgezet. De zorg hiervoor was tot de bevrijding in handen geweest van de
Volksbund, maar hieraan was een einde gekomen. Deze taak ging nu over naar de ge
meente, daarvoor financieel door de overheid gecompenseerd. Het bestuur van het
kerkhof zat met deze graven wel in de maag. Ze lagen in het eerste klas gedeelte en
waren voorzien van houten kruizen "model ijzeren kruis" ,41 hetgeen het bestuur
zeer ongewenst achtte. 42 De gemeente kon aan deze situatie weinig veranderen. Het
Ministerie van Defensie beloofde na enig aandringen echter in oktober 1946 dat
Breda een voorrangspositie zou krijgen wanneer het Duitse verzamelkerkhof bij
Venray ingericht zou worden.43 Dit duurde echter nog tot mei-juli 1948 toen 399
Duitse stoffelijke overschotten vanuit Breda naar de begraafplaats IJsselstein (Noord
Limburg) werden overgebracht. 44

In maart 1945 rapporteerde de gemeente Breda aan het Militair Gezag over de
militaire graven op het grondgebied: "de Geallieerden [zijn] op zeer primitieve wijze
begraven (... ) op een hoekje grond achter de begraafplaats Zuilen alhier. De gesneu
velden worden meestal ter plekke begraven. De geallieerden zorgen ter plaatse voor
een kruis. "45 En in juni 1945 kreeg de directeur beplantingen van de gemeente op
dracht deze graven "eenvoudig te doen onderhouden" ,46 maar deze situatie was van
korte duur. De Geallieerde graven, voor zover het niet de Poolse betrof, werden
ook naar verzamelkerkhoven gebracht of naar het land van herkomst. De Britten
richtten een dergelijk kerkhof in 1946 in bij Bergen op Zoom, waar ook Canadezen
ter aarde werden besteld, terwijl de Belgen en Fransen tussen 1946 en 1949 naar hun
vaderland teruggingen. De enkele Amerikaanse graven gingen in 1946 naar kerkho
ven in Limburg (Margraten) en Frankrijk. Zolang de graven in Breda lagen, was de
zorg een rijksaangelegenheid,47 uitgevoerd door de gemeente, die hiervoor f per
graf per jaar kon declareren. Tussen 1945 en 1950 liepen de gedeclareerde bedragen
sterk terug, aangezien, op de Polen na, alle Geallieerde graven naar elders waren ver
plaatst. Merkwaardig is dat de Poolse graven van Driel wél naar de Britse begraaf
plaats van Oosterbeek werden overgebracht, maar die van Breda en omgeving niet
bij Britse herbegravingen werden betrokken.

In de praktijk deed echter niet alleen de gemeente de grafverzorging, particulier
initiatief was op dit terrein ook actief, bijvoorbeeld via parochies of via de Katho
lieke Actie. Deze activiteiten werden in 1946 gebundeld door het 'regionaal comité
west- en midden Brabant' van het in april 1946 door de minister van Oorlog geïn
stalleerde Nederlandse Oorlogsgraven Comité. In juli 1946 meldde de regionale af
deling haar oprichting aan het Amsterdamse hoofdbestuur, met daarin twee dalnes
aangezien nadrukkelijk om de aanwezigheid van "het vrouwelijke element"48 was
gevraagd. 49 Doel van het comité was grafadoptie, bloemenhulde en de bevordering
van grafbezoek; bovendien organiseerde het in november de collectes op "Klaproos
dag". De klaproos, die bloeide op de slagvelden van Vlaanderen, was na de Eerste
Wereldoorlog het symbool geworden voor de Britse zorg voor de oorlogsgraven.

Dit comité stond los van de in maart 1947 opgerichte Oorlogsgravenstichting,
die zich met name op Nederlandse graven richtte. De burgemeester van Breda achtte
het niet nodig dat deze stichting in Breda een regionale afdeling kreeg, aangezien het
comité al actief was en er nauwelijks Nederlandse graven in Breda aanwezig waren.
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In 1950 waren er nog uitsluitend Poolse graven in Breda. De zorg hiervoor was
in handen van de gemeente, betaald door het Rijk en aangevuld door particuliere
ondersteuning. Al op 31 oktober 1944 had luitenant-kolonel Z.M. Szydlowski,
commandant van het bataljon dat als eerste Breda binnen was getrokken, de burge
meester gevraagd om begraafplaatsen in Nederlandse grond, waaraan hij toevoegde:
"at the same time keep them in your hearts and memory and take good care of their
graves. Temporal)' places of our soldiers killed in action are well known to his
Excellency the Catholic Bishop of Breda". De burgemeester steunde dit verzoek van
harte. 5Û Szydlowski's verzoek betrof in eerste instantie zes gesneuvelden van zijn een
heid, maar het aantal Poolse graven in de gemeente steeg tussen 1945 en 1950 door
de overbrenging van graven uit de omgeving of van elders gesneuvelde leden van de
pantserdivisie van 139 tot 153.51 Ongeveer de helft van deze Poolse graven werd
verzorgd door pastoor E.J. Doens52 van de Laurentius parochie (Ginneken), waar
voor de gemeente hem f 5,= per graf per jaar betaalde. De overigen lagen begraven
op de rooms-katholieke begraafplaats Zuilen en werden door de gemeente
verzorgd. 53 Beide kerkhoven hebben vanaf het allereerste begin een belangrijke rol
gespeeld in de bevrijdingsherdenkingen, waarbij het regionale cornité en het comité
Nederland-Polen zich als grote pleitbezorgers voor goed onderhoud en extra aankle
ding tijdens de herdenkingen manitesteerden.

Financieel kwamen de kerkhoven dus niet ten laste van de gemeente. Het co
mité Nederland-Polen merkte in 1946-1947 hoe dat lag, toen de gemeente weigerde
het transport te betalen van veertien stoffelijke overschotten die op verzoek van de
Polen uit Wagenberg, Bavel en Ypelaar naar Zuilen waren gebracht ter gelegenheid
van de tweede verjaardag van de bevrijding. Ook het Rijk sprong niet bij omdat niet
de juiste procedures betreffende aanmelding bij centrale instanties waren gevolgd, de
burgemeester had immers geen toestemming verleend. Het comité was er te gemak
kelijk van uitgegaan dat de gemeente zou betalen en uitte in september 1947 haar te
leurstelling: " ... nimmer heeft dit [comité] verwacht dat, wat tot de plicht van de
Overheid behoort om voor de bevrijding van Nederland en hier in 't bijzonder van
Breda en omgeving gevallenen een gepaste rustplaats te geven, de kosten daaraan
verbonden zouden worden afgewenteld op ons comité. "54 Pas na de verklaring van
oud-burgemeester Van Slobbe aan de minister dat het comité de indruk kan hebben
gehad dat de gemeente zou betalen en dat de Polen buiten alle Geallieerde voorzie
ningen vielen, ging de minister overstag. Het was intussen 1949.55

Een volgende actie kwam van het regionale oorlogsgravencomité. In de loop
der jaren waren de kruisen vervallen geraakt. Het gemeenteraadslid G.
Minderhoud56 wees hier in september 1952 op. Hij achtte een bijdrage van de ge
meente "een ereplicht tegenover de, voor onze bevrijding, gevallen Polen en tevens
een dankbare geste tegenover de in Breda wonende Polen".57 De gemeente be
schouwde dit echter als Rijkszaak en verklaarde bovendien dat het oodogsgravenco
mité hierover reeds met de minister in contact was. Toch ging het comité nog een
tweejarige strijd tegemoet totdat het Ministerie de gelden voor nieuwe hardstenen
kruisen toestond. Even leken nog problemen te ontstaan, toen het Ministerie door
een tweede Breda's comité werd benaderd, met nagenoeg dezelfde verlangens. Wat
was gebeurd?
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9. De kapel van O.L.Vrouw van Czestochowa in het Brabantpark in Breda (foto Rob Willems, AVC-KMA).

Ter voorbereiding van het bezoek van generaal Maczek aan Breda in oktober
1954 had J. Quadekker een comité opgericht, dat niet op de hoogte bleek van het
bestaan van het oorlogsgravencom.ité. Ook Quadekker had zich tot de minister ge
wend, waarna via het Ministerie de doublure was bemerkt. Overleg tussen
Quadekker en het oorlogsgravencomité in juli 1954 bracht de Bredase initiatieven
weer in hetzelfde spoor. 58 Uiteindelijk zouden de activiteiten van Quadekker in
1954 leiden tot het verzoek van het comité Nederland-Polen aan Quadekker het
voorzitterschap van ir J.B. Leeuwenberg, die deze functie vanaf 1945 had vervuld,
over te nelnen. 59

Slechts eenmaal in de eerste \Wintig jaar van de Poolse graven, was dit onder
werp voor De Stem voorpaginanieuws. Het betrof in november 1962 de inrichting
van één centrale begraafplaats, voorgesteld door de Poolse Katholieke Vereniging en
van harte gesteund door de Oorlogsgravenstichting in de persoon van P.W. de
Hartog60 en de gemeente Breda. Het idee was niet nieuw. In het begin van de jaren
vijftig had het comité Nederland-Polen ervoor gepleit62 en in 1954 had het KVP
gemeenteraadslid D.J.A. Kramers zich afgevraagd waarom er niet één besrraafplaats
kwam "om een stijlvolle herdenking van de gevallenen op één plaats mogelijk te
maken". De gemeente stelde zich toen op het standpunt dat dit een rijkszaak was en
dat bovendien "de Poolse graven zoveel mogelijk onaangeroerd dienen te blijven",
de verzorging in Ginneken was immers goed.62

In 1962 bleek dit standpunt verlaten. De gemeente wenste een centrale erebe
graafplaats aan de Ettensebaan, waar niet alleen de Polen uit Ginneken, maar ook de
30 Polen uit Oosterhout, de 14 uit Alphen en de Polen uit Zeeuws-Vlaanderen
naast die van Zuilen bijgezet konden worden. Het oorlogsgravencomité stond achter
dit voornemen, Quadekker werd in de pers zelfs als initiatiefnemer genoemd.63 Een

188

Jaarboek De Oranjeboom 47 (1994)



storm van protest stak op, aangevoerd door pastoor Doens en de landelijke Poolse
Katholieke Vereniging, die zijn standpunt inmiddels had gewijzigd. Bovendien wei
gerden de betrokken gemeenten 'hun' Polen af te staan. De protesten hadden succes.
Weliswaar werd de grond van het nieuwe kerkhof op 5 november gewijd, de ver
plaatsing van graven van buitén het kerkhof Zuilen bleef achterwege. Op 24 juli
1963 werd het ereveld geopend. Bij deze gelegenheid waren de ambassadeur en de
eerste ambassadesecretaris van Polen aanwezig, het eerste officiële bezoek van zulke
hoge Poolse comulUnistische autoriteiten aan Breda.64 Maar afgezien van enkele au
toriteiten en politieagenten waren geen bezoekers aanwezig. De plechtigheid was
door de gemeente bewust geheim gehouden, omdat acties van oudstrijders gevreesd
werden. Deze waren verward door de verhitte gemoederen en onduidelijke stand
punten van de betrokken organisaties. Pas na enige tijd werd deze zaak minder bela
den en kon het ereveld zich tot algemeen geaccepteerde plaats voor de herdenking
van de Poolse offers ontwikkelen.

De herden/eingen

.Monumenten en kerkhoven zijn slechts zinvol wanneer ze daadwerkelijk de
symbolische functie hebben waarvoor ze zijn bedoeld: als herinnering aan offers en
als waarschuwing voor de toekomst. Die zingeving blijkt vooral tijdens de herden-

10. Poolse graven op het kerkhof
van de Laurenciusparochie in
Ginneken, met generaal Maczek
(coU. Gen Maczek Museum).
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11. Generaal Maczek op de begraafplaats Zuilen, 1954 (coll. GAB).

kingen van 29 oktober en 4-5 mei. Een belangrijke rol hierin is reeds vanaf 1945 ge
speeld door het comité (ook wel aangeduid met vereniging) Nederland-Polen. De
oprichters hadden voor ogen sociale hulp te verlenen aan de in Breda woonachtige
Polen, de jaarlijkse herdenkingen op een stijlvolle wijze te organiseren en de Pools
Nederlandse culturele betrekkingen te bevorderen. Reeds voor de eerste herdenking
in 1945 spande dit comité zich in. Het stelde een uitvoerend comité samen65 , dat
een omvangrijk feestprogramma voor de dagen 27-29 oktober verzorgde: ontvangst
van Maczek en diens opvolger generaal Klemens Rudnicki, een defilé door het 8e
Bataljon Jagers van de Poolse pantserdivisie over de Markendaalseweg, een geIneen
schappelijke maaltijd op de Chassé kazerne en als hoogtepunt een mis op de 'Parade'
voor het Kasteel. Bij deze gelegenheid schonk Breda de Polen een vaandel, betaald
door de burgerij, waarvoor H. Sluyters van Nederland-Polen als peter optrad.
Bovendien werd op de Grote Markt gefeest, trad Stefan Askenase op en werd de
reeds genoemde tank in ontvangst genomen. De gemeente had zich bijzonder inge
spannen, er was door de loco-burgemeester aan het Rantsoeneringsbureau
Gedestilleerde Dranken in Schiedam zelf, toestemming gevraagd oude klare te mogen
kopen voor de Polen die op het stadhuis ontvangen zouden worden. De loco-burge
meester motiveerde dit met de opmerking dat dit een drank was "die ook de Polen,
zooals mij herhaaldelijk gebleken is gedurende den lange tijd, dat de Poolsche divisie
in Breda gelegen was, zeer waarderen."66 Deze eerste herdenking was al met al nog
van de schaal waarin de festiviteiten van 1944 plaatsvonden. Dat kon niet zo blijven.
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In 1946 waren de aanbieding van het drieluik van professor Christo Stefano~7,

de decoratie van het Poolse vaandel met de medaille van de stad Breda en de toevoe
ging van het Bredase stadswapen op de rechtermouw van het uniform van het 8e
Poolse infanteriebataljon opvallende gebeurtenissen. Bovendien vond de laatste
Poolse militaire parade plaats, de divisie werd ontbonden. Hierna versoberden de
vieringen snel. Kransleggingen, kerkdiensten, een feestavond, sportwedstrijden zoals
sinds 1952 de door de Koninklijke Luchtmacht68 georganiseerde Singelloop, en de
fakkelestafette Baarle Nassau-Breda bleven weliswaar vaste programmaonderdelen,
maar van een massale toeloop vanuit de burgerij was steeds minder te merken.
Ernstiger was dat de contributies aan Nederland-Polen hard terugliepen. In 1947
1948 was nog f 1434,85 binnengekomen, in 1948-1949 was dit gedaald tot f899,55.
Deze trend zette door. Het werd steeds moeilijker sociale steun aan de Polen te ver
lenen, meestal via de Poolse Katholieke Vereniging, en bovendien de herdenkingen
te financieren. In februari 1949 luidde het comité de noodklok. De herdenkingen
liepen gevaar en "dit zou betekenen: een verwateren en vergeten van de dag die
onze stad de zozeer verlangde vrijheid teruggaf en een miskenning van dankbaarheid
ten opzichte van onze Poolse bevrijders".69 Dit signaal had succes. Vanaf dat mo
ment subsidieerde de gemeente de herdenkingen, die Nederland-Polen bleef organi
seren. Structureel was deze subsidie echter niet. Ieder jaar moest een verzoek inge
diend worden en ieder jaar werd gekeken hoe hoog de subsidie moest zijn, zodat
een sobere herdenking georganiseerd kon worden, niet alleen op 29 oktober maar,
samen met het Oranjecomité ook bij de Reepbrug op 4 lTlei. Meestal bedroeg de
gemeentelijke bijdrage iets meer dan f 500,=, maar in kroonjaren zoals 1954 werd
dieper in de buidel getast. In 1950 werd geen subsidie verstrekt, omdat het er naar
uitzag dat Gedeputeerde Staten nog slechts om de vijf jaar vieringen zouden toe
staan, maar dit voornemen werd ingetrokken.

De gemeente bleef zorgelijk tegen de subsidie aankijken. Was er nog wel be
langstelling onder de burgerij? In een nota voor B&W stelde de chef Financiën,
Onderwijs en Belastingen in oktober 1952 dat het een feest was dat uitsluitend voor
de Polen betekenis had, maar dat mocht zijns inziens geen reden zijn hieraan geen
geld nl.eer uit te geven.70 In 1954 was de herdenking weer 'ouderwets'. Generaal
Maczek kwam, er was een militaire parade en een groot aantal Poolse oud-strijders
werd feestelijk in Breda ontvangen. De organisatie, met name van de ontvangst van
de Poolse gasten, was deze keer in handen geweest van het 'Maczek comité', ook
genoemd 'comité ontvangst Poolse oud-strijders',71 waarin weer bekende namen uit
bestaande comités en organisaties voorkwamen. Opmerkelijk was echter, dat nu
voor het eerst de Polen zelf een aanmerkelijke stem in de organisatie hadden. Het
lijkt erop alsof op dit punt van enige emancipatie sprake was.

Na de uitbundige viering van 1954 zakte het herdenkingsfeest terug op het so
bere niveau van voor 1953. De gemeentelijke subsidies bleven rond de f 400,= ste
ken. Pas na 1960 stegen ze weer tot over de f 600,=. N ederland-Polen liet het hier
echter niet bij zitten en begon onder zijn nieuwe voorzitter, de reeds eerder ge
noemde, J. Quadekker72 , die al vanaf de oprichting bij Nederland-Polen betrokken
was geweest, een offensief. Quadekkers vele contacten, energieke natuur en lidmaat
schap van de gemeenteraad waren hierbij zeker een steun in de rug. Hij ijverde in de
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raad voor meer gemeentelijke steun om de herdenkingen levend te houden. De ver
klaring uit november 1958 van B&W: "Blijkens de ervaring immers bestaat er wei
nig behoefte aan een jaarlijks terugkerende viering. Overigens menen wij, dat ook
door een sobere herdenking dankbaarheid getoond kan worden" ,73 en de uitspraak
van de burgemeester dat een bevrijdingsherdenking in Breda niet goed "pakt"74 wa
ren voor hem beslist onaanvaardbaar. Hij pleitte niet voor een bombastisch feest,
maar een zinvol feest, "men vergeet de betekenis van de 2ge oktober. In andere ge
meenten wordt hierin de jeugd betrokken... ".75 B&W bleven echter op het stand
punt staan dat alleen initiatieven vanuit de burgerij deze toestand wezenlijk konden
veranderen. Hier was Quadekker beslist niet tegen, maar hij verwachtte wel een ac
tievere, meer stimulerende opstelling van de gemeente.

Twee jaar later kreeg Quadekker bijval van raadslid H.F.W. Stokkermans, die
verklaarde dat Breda zijn bevrijdingsdag bijna onopgemerkt voorbij liet gaan.76

B&W reageerden hier in januari 1961 op via een nota. Zij verklaarden dat de viering
van 1960 in overleg met Quadekker was georganiseerd - hetgeen de komende jaren
steeds zou gebeuren -, maar onthielden zich van verdere beleidsuitspraken over een
eventuele rol van de gemeente bij toekomstige vieringen. Burgemeester Geuljans
was wel voorstander van een meer spectaculaire viering van koninginnedag, waarbij
meer dan voorheen de gehele Bredase bevolking betrokken diende te worden, maar
voor 29 oktober achtte hij een sobere kranslegging voldoende. 77 In 1963 vond deze
voor het eerst plaats op het kerkhof aan de Ettensebaan.

De twintigjarige viering van de bevrijding werd met steun van de gemeente
weer een groter evenement temeer daar generaal Maczek opnieuw Breda zou bezoe
ken. Dé gemeente overlegde lnet Quadekker, luitenant-kolonel A.C. Ge1derman en
Z.J. Sosinski, Maczeks vertegenwoordiger in Nederland, over het programma, dat
het comité Nederland-Polen graag nog wat omvangrijker had gezien dan voor de
f 2000,= die de gemeente wilde spenderen, mogelijk was. Bestuurslid Duynstee
lTlerkte echter berustend op dat de bevolking van Breda toch nooit veel belangstel
ling had getoond, en dat het daarom maar beter was het programma uitsluitend voor
de Poolse gasten te maken.78 Toch werd de twintigjarige bevrijding betrekkelijk uit
bundig gevierd, vooral door de vele Poolse oud-strijders. Generaal Maczek kreeg het
ereburgerschap van Nieuw-Gi11l1eken aangeboden. Bovendien werd ter gelegenheid
van dit bezoek door de generaal aan vier Bredanaars een onderscheiding van de
Poolse regering in ballingschap uitgereikt, als teken van waardering van hun inspan
ningen ten behoeve van de Poolse gemeenschap.79

Vele malen viel reeds de naam van generaal StanislawMaczek. Ook in de jaren
na 1964 is hij Breda regelmatig blijven bezoeken. so Een dergelijke hechte band tus
sen een divisiecommandant en een stad ten gevolge \Zan de bevrijding is in
Nederland vrij uniek. Het onbedoelde langdurige verblijf van de Polen in Breda zal
hiervoor zeker een belangrijk deel van de verklaring vormen. Het enige vergelijkba
re voorbeeld is waarschijnlijk de relatie van generaal-majoor Roy Urquhart met
Arnhem en Oosterbeek. Tussen 1945 en 1987 was hij vele malen bij herdenkingen
aanwezig.sl Urquhart commandeerde de Eerste Britse Airborne Divisie, die in sep
tember 1944 tevergeefs poogde de Rijnbrug bij Arnhem in handen te krijgen.
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12. Het Maczek met burgemeester Geuljans op het stadhuisbordes tijdens de herdenking van de
bevrijding in 1964. Achter hen staat J. Quadekker, voorzitter van het comité Nederland-Polen (coll.
GAB; toto H. Chabot).

De Poolse J?emeenschap

De geschiedenis van de Poolse gemeenschap in Breda is nog ongeschreven. In
het kader van dit artikel, waarin het gemeentelijk beleid centraal staat, is het onmo
gelijk meer dan enige lijnen te schetsen, zoals deze naar voren komen uit ambtelijke
stukken en persberichten. Hieruit komt weinig naar voren van de interne tegenstel
lingen rondom personen en politieke opvattingen binnen de Poolse gemeenschap.
Dit is interessante, maar gecompliceerde, en door de taalbarrière moeilijk toeganke
lijke materie, die wacht op een historisch-sociologische benadering. Helaas dringt de
tijd, zou men nog een gedegen onderzoek op basis van oral history willen uitvoeren.

Voor de Polen, maar nauwelijks door de Polen, zo zijn in de eerste jaren de ini
tiatieven, die vooral van particuliere zijde kwamen, te kenschetsen. Wanneer kwam
hier verandering in en hoe ontwikkelde zich de Poolse gemeenschap in Breda?
Voordat hierop nader wordt ingegaan, moet men zich eerst een idee vormen van de
omvang van deze groep.

De Poolse gemeenschap van Breda is in hoofdzaak afkomstig van de Eerste
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Poolse Pantserdivisie, die in de maanden november 1944-maart 1945 in Breda ver
bleef ten gevolge van de stabilisatie van het front langs de grote rivieren. De militai
ren waren afkomstig uit alle windstreken: Polen die na de strijd tegen de Duitsers in
1939 via Hongarije en Frankrijk naar Groot-Brittannië waren ontkomen, Polen die
in Duitse militaire dienst waren geweest en na krijgsgevangen gemaakt te zijn hun
krachten aan Geallieerde zijde inzetten en Polen die in Frankrijk, Canada of de
Verenigde Staten woonachtig waren geweest en zich als vrijwilliger hadden gemeld.

Generaal Maczek had zijn hoofdkwartier in Hotel De Kroon, terwijl de man
schappen, voornamelijk behorende tot de verzorgende, adnlÎnistratieve en onder
steunende eenheden, ingekwartierd waren bij particulieren en in allerlei grote ge
bouwen. Het strijdende gedeelte van de divisie bewaakte het front langs de Maas.
Gedurende de laatste Inaanden van de oorlog streed de divisie in Oost- en Noord
Nederland en in Noord-Duitsland. Haar omzwervingen eindigden in mei 1945 in
Wilhelmshaven, waarna de eenheden in Duitsland werden verspreid onder het bevel
van het XXXste Britse Legerkorps. In maart 1947 werd de divisie ontbonden. De
militairen konden terugkeren naar Polen, niaar de Russische overheersing van hun
vaderland was voor velen reden hun geluk elders te zoeken. Zij konden of naar
Groot-Brittannië gaan om bij het 'Resettlement corps' voorbereid te worden voor
de overgang naar de burgermaatschappij of zich direct in West-Europa of overzee
vestigen. Van de divisie, die ongeveer 15.000 man telde, koos tussen 200 en 300
man voor terugkeer naar Breda. Ruim honderd hadden daar voordien reeds een hu
welijk gesloten.82 De band met een Bredase was vaak de doorslaggevende reden om
zich hier te vestigen. Economische motieven waren van minder belang, dan werd
eerder voor emigratie gekozen. Wel kan gesteld worden dat de sympathieke wijze
waarop de Polen in Breda tegemoet getreden waren, ook een rol heeft gespeeld bij
hun keuze. Bovendien waren er geen bezwaren van religieuze aard.

De jaarlijkse opgaven van de Bredase politie over de aantallen vreemdelingen in
de stad geven over de jaren 1947-1953 aan dat ruim 350 Polen in Breda verbleven.
Na de Belgen vormden zij daarmee de grootste groep vreemdelingen.83 Een bedui
dend aantal van hen is spoedig geëmigreerd. Het comité Nederland-Polen becijferde
in de jaren vijftig het aantal Poolse oud-strijders op 20084 tot 25085. Op het totaal
van de Bredase bevolking - de stad beleefde in deze jaren een groei van 80.000 naar
100.000 inwoners - waren de Polen dus een uiterst kleine groep. De gemeente voel
de geen enkele noodzaak voor hen speciale beleidsmaatregelen te ontwerpen.

Verrassend snel ontwikkelde zich een Pools verenigingsleven, met als meest suc
cesvolle voorbeelden de sportclub "Cracovia" en het toneel- en dansgeze1schap
"Polonia" . Deze laatste werd in 1948 opgericht en verzorgde in binnen- en buiten
land optredens van traditionele Poolse dansen. Artistiek leider in de jaren vijftig was
Walter Rzemieniecki, opgevolgd doorR. Koniuszek.86 In 1966 vroeg de vereni
ging, toen bestaande uit 25 personen, "alle Polen, bevrijders van Breda, met hun
kinderen boven 16 jaar, en hun verloofden"87 voor de eerste maal subsidie. Met
steun van Quadekker legde de gemeente f 350,= op tafel, met de uitdrukkelijke be
paling dat niet "het Poolse" werd gesubsidieerd, maar de culturele activiteit. 88 Exact
hetzelfde werd bepaald ten aanzien van de in 1963 opgerichte dansvereniging
"Mazur"89, die zich op modernere dansen toelegde.
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"Cracovia", in 1948 opgericht door H. Brozowski, legde zich aanvankelijk toe
op een aantal sporten als voetbal, tafeltennis en atletiek, maar al spoedig voerde één
sport duidelijk de boventoon: volleybal. De Polen maakten deze van oorsprong door
het Amerikaanse leger naar Europa gebrachte sport in Breda populair en bereikten
daarin nationaal niveau. 9o Reeds in 1949 werd in Breda een volleybalcompetitie op
gezet. Het eerste grote Poolse volleybaltoernooi vond in juni 1950 op de KMA
plaats. De cadettenvereniging "Velocitas" was is deze jaren de belangrijkste Bredase
tegenstander. In 1950 werd "Cracovia" bovendien lid van de in 1947 opgerichte
Nederlandse Volleybalbond. Een jaar later begon in oktober de traditie van jaarlijkse
bevrijdingstoernooien ("Liberation Cup Volleyball Games") en werd de Bredase af
deling van de Volleybalbond opgericht.91 Vooral steun van Defensie en politie heeft
de Polen op sportief gebied op weg geholpen. Zij boden onder rneer faciliteiten aan
als de sportzaal van de KMA. Tussentijds had ook nog een Poolse sportdag op de
Trip van Zoudtlandtkazerne plaatsgehad, georganiseerd door de Poolse Katholieke
Vereniging. Van andere vroege verenigingen zoals "Znicz", een toneelvereniging en
"Stanislav Muniuszko", een mannenkoor, die beide omstreeks 1950 bestonden, is
weinig bekend.

Reeds voor de Tweede Wereldoorlog waren vele Poolse arbeiders naar
Nederland gekomen, onder meer om in de Limburgse mijnen en de havens en
scheepsbouw te werken. Hieruit waren twee landelijke Poolse verenigingen ont
staan, die afdelingen in Breda hadden, beide verenigingen waren niet in het bijzon
der voor oud-strijders. De eerste, de Poolse Volksvereniging PSL, storid in Breda na
de oorlog onder leiding van]. Lessmann, W. Goebiowski en]. Nowinski. 92 In 1958
nam deze vereniging het initiatief tot de oprichting van een Poolse Volksuniversiteit
in de Belcnl1n.

Een landelijk karakter bezat ook de Poolse Katholieke Vereniging93 , die zich
vooral toelegde op de behartiging van sociale contacten en culturele, maatschappelijke
en godsdienstige belangen, en zich op het standpunt van "een vrij en Katholiek Polen"
stelde, zonder politiek actief te zijn. De Bredase afdeling van deze vereniging was de
grootste, opgericht door dr N.W. Komar, tot 1961 docent Engels en internationale
betrekkingen aan de KOIunklijke Militaire Academie. De energieke en gedreven
Komar kan als grondlegger van het Poolse verenigingsleven worden beschouwd.
Omstreeks 1952 gaf hij de fakkel door aan W. Grendel, die de PKV vijfjaar leidde.94

In tegenstelling tot de eerder besproken Bredase comités werd deze vereluging uitslui
tend door Polen geleid.9s In decen"lber 1952 ging de gemeenteraad akkoord met een
subsidie voor deze vereniging. De motivatie van B&W is interessant omdat het één
van de weinige gemeentelijke beleidsstukken betreffende de Poolse gemeenschap is.

B&W constateerden dat de Polen in Breda over weinig financiële middelen be
schikten en dat zij zich, in moderne tenninoloi:,rie, in een achterstandspositie bevon
den. "Zij kunnen in Nederland meestal niet dezelfde betrekkingen krijgen als zij
vroeger hadden, omdat hun bevoegdheden hier te lande niet erkend worden en zij
onvoldoende kennis bezitten van de Nederlandse taal. Bovendien dragen zij de las
ten van de materiële steun aan hun families in Polen door het sturen van pakketten
met kleren, voedsel en medicijnen." Nu steun van internationale vluchtelingenorga
nisaties was beëindigd en het comité Nederland-Polen nauwelijks kon helpen, was
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enige steun van de gemeente zeker nodig, zonder dat daarbij tegenover de rest van
de Bredase bevolking een ongelijke behandeling werd betracht. Poolse sport en to
neel konden op grond hiervan niet voor subsidie in aanmerking komen. Bovendien
zou de gem~eente slechts voor vier tot vijf jaar willen betalen, omdat na die periode
"deze bevolkingsgroep op normale wijze in de Bredase gemeenschap behoort te zijn
opgenomen."96 De raad ging met het voorstel van f 2000,= akkoord. De subsidie
werd onder meer besteed aan de Poolse zaterdagsehooi (Poolse RK School) en aan
de in het vOOljaar van 1952 opgerichte Poolse kleuterschooJ.97

De daarop volgende jaren werd deze subsidie langzaam afgebouwd tot f 400,=
in 1957. Toen heroverwogen B&W deze begrotingspost en constateerden dat "de
aanpassing van de Polen aan de Nederlandse samenleving als voltooid mag worden
beschouwd" en dat hun financiële positie aanmerkelijk was verbeterd. Desondanks
stelden zij niet aan de raad voor de subsidie op te heffen, maar deze nog slechts voor
het Poolse onderwijs te bestenU11en, waarvan iedere week ongeveer 80 kinderen ge
bruik maakten. "Ons komt het streven van de Polen hier ter stede om de kinderen
onderwijs te geven in de Poolse taal, geschiedenis en cultuur alleszins begrijpelijk en
verantwoord voor". 98

De Poolse Katholieke Vereniging organiseerde in Torenstraat 19 een Pools ge
meenschapslokaal, gefinancierd door het comité Nederland-Polen dat de drijvende
kracht daarvan was. In oktober 1955 werd een nieuw verenigingsgebouw betrokken
aan de Vismarktstraat 16.

Een Poolse presentatie naar buiten toe vond voor het eerst in augustus 1952
plaats in het kader van de viering van 700 jaar Breda-Oranjestad. In de
Catharinastraat werd door de Polen een tentoonstelling van Poolse cultuur en ge
schiedenis georganiseerd. In het organisatiecomité vinden we de bekende namen uit
de pionierstijd van het Poolse verenigingslevenY9 Ir. Leeuwenberg opende de ten
toonstelling en verklaarde dat de Polen acclimatiseerden en bezig waren Nederlander
te worden. De tentoonstelling speelde een belangrijke rol iI} de Poolse dag, die on
derdeel was van de 700 jaar-vieringen. Later, in 1957 werden door de Poolse
Katholieke Vereniging n1.eer van dergelijke tentoonstellingen georganiseerd, niet al
leen in Breda maar ook in Oosterhout. Een geheel andere vom1. van publiciteit was
een filmreportage die Kees Brusse in 1953 voor de Nederlandse bioscopen over de
Bredase Polen maakte. Nog langer moest het Nederlandse publiek wachten op toe
gankelijke publikaties over de lotgevallen van de Polen, die door henzelf waren ge
schreven. Tot die tijd bestond er slechts één omvattend overzicht van de oorlogsge
beurtenissen, het boek Breda vertelt van zijn bevrijding, 28-30 october 1944 door de his
toricus A. Hallema, in 1947 in Breda uitgegeven. De auteur heeft hierin treffend de
sfeer en gebeurtenissen van de bezetting en vooral de bevrijdingsdagen vastgelegd,
zonder nog over veel historische bronnen te kunnen beschikken. Na Hallema duur
de het lang voordat nieuwe publikaties het licht zagen. In het Jaarboek van De
Oranjeboom verscheen in 1959 een kort overzicht van de gevechtsacties van de
Poolse pantserdivisie van de hand van Maczek zeWoo,en in hetzelfde jaar publiceerde
De Stem het dagboek van luitenant-kolonel Z. Szydowski, conU11andant van het ba
taljon Jagers dat als eerste Breda binnentrok. Vier jaar later, januari 1963, publiceerde
dit dagblad de door R. Salwiczek vertaalde memoires van Maczek, Van paard en wa-
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gen tot tank. Pas in 1978 zou het eerste Nederlandstalige werk over de Eerste Poolse
pantserdivisie verschijnen. 101 Ten opzichte van het Poolse optreden bij Arnhem,
waarover reeds in 1945 het eerste boek verscheen,102 zijn de acties bij Breda in
Nederland veel minder bekend geworden. Dat de acties van de Arnhemse Polen
deel uitmaakten van een zeer tot de verbeelding sprekende spectaculaire militaire
operatie (Market Garden), kan hiervoor de verklaring zijn. Op een tentoonstelling
over de oorlogshandelingen was het wachten tot november 1964, toen de
Archeologenclub van het OLV Lyceum deze organiseerde in De Beyent

Conclusie

Gemeentelijk beleid ten behoeve van de Poolse oud-strijders of ter stimulering
van oorlogsherdenkingen heeft in de eerste twintig jaren na de oorlog nauwelijks be
staan. Na de bevrijdingsroes van 1944-1945 kwamen de initiatieven van particuliere
zijde. Bredanaars uit de gegoede burgerij zagen het als hun burgerplicht zich in te
spannen voor de nieuwe Poolse stadgenoten en de herdenkingen. Vaak zaten zij in
velerlei besturen en droegen zij op deze, nog erg 1ge eeuws aandoende wijze, een
gedeelte van het sociale en culturele werk in de stad. De nog kleine gemeentelijke
bureaucratie hield zich intussen voornamelijk bezig met stadsuitbreiding en alles wat
daarbij kwam kijken. Zeker in de nog magere jaren vijftig waren de gemeentelijke
middelen nog karig.

De afwezigheid van gemeentelijk beleid wil niet zeggen dat de gemeente onver
schillig, of zelfs negatief, tegenover de Polen stond. Dit was zeker niet het geval.
Prioriteiten lagen elders en de mogelijkheden waren beperkt. Bovendien was het
aantal Polen zo gering, 1/4% van de stedelijke bevolking, en slaagde een vrij groot
gedeelte van hen er in aan de slag te komen of zelf een bedrijf te beginnen. 103 Verder
onderzoek zal moeten uitwijzen of de Polen op de arbeidsmarkt en bij de toewijzing
van woonruimte anders behandeld werden dan de overige Bredanaars.

Opmerkelijk is het verdwijnen van herinneringen aan de bijdrage van de niet
Poolse Geallieerden aan de bevrijding van de stad en de directe omgeving. In 1944
en 1945 werden bijvoorbeeld de Canadezen nog volop bij de bevrijdingsfeesten be
trokken, maar dat verdween snel. Bevrijding werd dan synoniem met Polen, ook de
eerbewijzen aan het Bredase verzet stonden hierbij in de schaduw. Een verklaring
zou kunnen zijn, dat vààr 1950 de oorlogsgraven van alle niet-Polen uit Breda ver
wijderd waren, terwijl een Poolse gemeenschap duidelijk in de stad aanwezig bleef
Of er een relatie bestond tussen de positie van de Polen in Breda en de anti-commu
nistische gevoelens in die jaren van de Koude Oorlog is op grond van de hier ge
raadpleegde bronnen niet aan te geven.

Wat betreft de herdenkingen heeft de gemeente particulier initiatief gesteund,
maar erg gul waren B&W toch niet. De organiserende comités bleven lnet het hoofd
boven water, maar daarmee is alles wel gezegd. De tastbare herinneringstekens zijn
nauwelijks met gemeentelijke middelen gefinancierd. Collectes en bijdragen van de
Rijksoverheid hebben de basis gelegd voor de oorlogsmonumenten en de zorg voor
de oorlogskerkhoven. Was de gemeente Breda wat dit betreft uitzonderlijk? Omdat
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comparatief onderzoek ontbreekt is het moeilijk hierover een uitspraak te doen. Als
hypothese zou ik willen stellen dat door de 'wederopbouw-mentaliteit' van de jaren
vijftig en de beperkte economische mogelijkheden van deze 'jaren van tucht en asce
se' van gemeenten geen inspanning van betekenis op deze bijzondere aandachtsge
bieden verwacht mag worden en dat Breda dus geen uitzonderlijke positie in
neemt. 104
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L. van der Meer (overleden 1949)

Bernard Drion (Den Haag 1914-Breda 1973)
lid van de gemeenteraad voor de KVP 1949-1956
lid van de commissie voor onderwijs van de gemeente
regent van het Oude Vrouwen Tehuis
docent staatsrecht aan de KMA
P.H.A. Hornix
lid van de sectie beeldende kunst en stadsschoon van de gemeente Breda en secretaris van de monumen
tenconm-ussie.
Fr. H.M. Mol
architect, ontwerper van de feestzuil op de Grote Markt (1948)
lid van de gemeenteraad voor de KVP sinds 1949
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voorzitter van de sectie beeldende kunst en stadsschoon van de gemeente Breda en lid van de mOI1U
mentencommissie
lid van de commissie voor de restauratie van de Grote Toren
Antonius jacobus Laurens van der Poel (Rotterdam 1891-Zeist 1959)
geograaf, 1928 lid van Provinciale Staten, tijdens de oorlog districtscommandant van de Ordedienst
(OD) in West-Brabant, 1946 lid van Gedeputeerde Staten, actief op het gebied van toneel,
muziek, beeldende kunst, enz., leraar aan het OLV Lyceum, voorzitter van de culturele werkgemeen
schap van de gemeente Breda, voorzitter van het Breda's Katholiek Gemengd Koor.

11. Bredase/IC Courallt 20-8-1945.
12. Daniel Cornelis (Niel) Steenbergen (Steenbergen 1 opgeleid in Tilburg, Antwerpen en Amsterdam,

1938 onderscheiden met de Prix de Rome en vervolgens in Italië werkzaam. Gedurende de Tweede
Wereldoorlog als kunstenaar werkzaam in Breda en Tilburg en actief in het verzet. Woont in 1945 het
Cadettenkamp (Teteringen). 1947-1955 voorzitter van de Bredasche Kunstkring, later Noordbrabantse
vereniging van Beeldende Kunstenaars jeroen Bosch en één van de grondleggers van de kunstacademie
St. joost (1947).
Peter Thoben, l\!îel Voor God el1 mcdemens (Oosterhout 1988).

14. GAB AGM 944 II, Steenbergen aan gemeentebestuur 12-3-1945.
15 Ibidem, B&W aan Steenbergen 20-4-1945. Ook wordt genoemd hoek Poolseweg-Ploegstraat op het

terrein van de Teolin, 3-1-1946, GAB BEG, III 75-2.
16 GAB AGM 944 II, Steenbergen aan burgemeester 9-8-1945.
17. GAB AGM 15-5-1946 en BEG III 75-2.
18. Burgemeester aan Nationale Monumenten Commissie 9-9-1947, 944 11. Op lokaal Breda's niveau werd

deze commissie vertegenwoordigd door G.L.W. Sliepen van VVV/Breda Vooruit.
19. Mededeling van de burgemeester tijdens zitting gemeenteraad 14-11-1951. Notulen 1951.

BEG III, 75-3 Burgemeester aau Steenbergen 21-4-1951.
Notulen gemeenteraad 13-2-1952.

22. Lid van de gemeenteraad voor de Protestants Christelijke Groepering sinds 1946.
23 Notulen gemeenteraad 21-12-1949.
24 Het enige andere voorbeeld is de Britse tank van Westkapelle. Er staan wel Geallieerde tanks bij musea

(o.a.Overloon, Groesbeek en Oosterbeek) en b~i kazernes (Ede).
25. GAB AGM 961 IX, Directeur beplantingen aan B&W 24-5-1946.

GAB AGM 961 VIII, B&W aan garnizoenscommandant kolone1JB. Lagaune 18-10-1951.
27. GAB AGM 962 1, 29-9-1949.

GAB AGM 961 VIII, Comité Nederland-Polen aan de burgemeester 8-10-1951.
Zie onder meer opmerkingen van Y.P.W. van der WertTin de gemeenteraad 12-12-1962.
G.F. Cholewczynski, Polcs apart (New York 1993).

31 A. Hallema, Breda vertelt flan zijn (Breda 1947) 155-156 en 274.
32 Lid van de gemeenteraad 1937-1948.

Heden ten Concordiastraat.
.K Notulen gemeenteraad 26-2-1946, 38.
35. Notulen gemeenteraad 17-7-1946 en 23-2-1949; Bijlage 131 bij notulen 1949.
36 GAB AGM 962 l, Verslag vergadering Oranjecomité en comité Nederland-Polen 13-7-1954.
37 Notulen gemeenteraad 4-11-1960.
38. GAB 458-1, Verslag bespreking comité Nederland-Polen 28-11-1963.

G. Otten, Straten flan Breda (Tilburg, 1988). De naamswijziging kan ook verband gehouden hebben met
de aanleg van de zuidelijke rondweg, waardoor het stratenplan nabij de Poolseweg ingrijpend veranderd
moest worden.

40 Philip Longworth, Thc Commonwealth H!ar Graves Commîssion 1917-1967
(London 1967). Meinhold Deutschland, 6 dIn. (Heidelberg 1987). George L.
Mosse, Fallcl1 Soldiers. the Inemor]! world wars (Oxford 1990).

41 Nederland, Duitsland, Frankrijk, België, Polen, Sovjet-Unie, Groot-Brittannië, Noorwegen, Canada,
Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

42. Dit was het kruis waarmee al sinds de Eerste Wereldoorlog Duitse oorlogsgraven werden voorzien. Het
had geen relatie met Nazi-symboliek.

43 GAB AGO 452 I, Bestuur Zuilen aan gemeente 20-6-1946.
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44. GAB AGO 452 L Ministetie 24-10-1946.
45 GAB AGO 451 IV, Lijsten van overgebrachte stoffelijke overschotten 1948.
46 GAB AGO 452 I, Loco-burgemeester aan Militair Gezag (res kolonel W. Chr. Posthumus Meyjes) 23

3-1945.
47. Ibidem, Burgemeester aan directeur beplantingen 27-6-1945.
48 Per oktober 1945 Afdeling IX (later 6) Gravendienst van het Ministerie van Oorlog. Per mei 1955 ging

deze taak over van de afdeling Gravendienst naar het bureau Gravendienst van de afdeling Sociale
Zaken.

49 GAB AGO 451 IV. Nederlands Oorlogsgraven Comité aan de burgemeester van Breda 5-4-1946.
Leden:
luitenant-kolonel inf bd H.A. Ribbius (voorzitter 1946-1954); actief iu het Rode Kruis, opgevolgd
door Ikol infbd F.LG. Leyssius
mevr B. Kramer - Van Oppen (secretaris 1946-1949), overleden in 1949 en opgevolgd door mevr.
Poissonnier die op haar beurt in 1954 werd opgevolgd door mevr J.M. de Jonge - Vijgeboom
mevr I. Dziurlay - Froger (penningmeester)
E. Doens, pastoor
D. Westerveld, dominee
W.J.1. van Wijnen (Katholieke Actie)
J van Kampen
J .A. Jacobs (vanaf 1954)
Leden vanaf oktober 1958:
A.L.D. van de Bosch
P.Ch.R.. Germanus
JH.M. Quadekker
EH. Toxopeus

50. GAB AG 523 V, Szydlowski aan de burgemeester 31-10-1944.
51. De opgave van 1958 vermeldt 148 namen.
52 Gesneuveld vóór 31 oktober 1944: 24

tot en met 9 november: 53
later + onbekend: 71
GAB AGO 451 lIl.

53. Eduardus Josephus Doem (Biervliet l887-Ginneken 1977), pastoor van de Sint-Laurentius parochie
1943-1965, in 1976 onderscheiden met het zilveren kruis van verdienste eerste klas van de Poolse
Volksrepubliek voor zijn zorg voor de Poolse graven en zijn activiteiten voor de Poolse Katholieke
Vereniging.

54. GAB AGO 452 I, Behalve in de periode 1954-1959 toen de gemeente dit overdroeg aan het bestuur
van het kerkllOf. Gemeente aan beplantingen 5-5-1954 en brief van Oorlogsgravenstichting 20-1-1959.

55. GAB AGO 451 IV, Comité aan burgemeester van Breda 15-9-1947.
56. Ibidem, Van Slobbe aan de minister van Oorlog 7-1-1949.
57 Raadslid sinds november 1950.
58 GAB AGO 452 1, Minderhoud aan B&W 18-9-1952.
59. GAB BEG 75-1, Nederlandse Oorlogsgraven Comité aan de afèleling Breda 17-6-1954 en Afdeling

Breda aan hoofdbestuur 5-7-1954.
60. GAB col!. Quadekker IV 38-4, Nederland-Polen aan Quadekker 21-9-1955.

Verder maakten deel uit van het bestuur:
mej. N. Frerichs (secretaris) ongeveer 1950 opgevolgd door mevr M.M. Guns-Grootveld
e.P. Hel' (penningmeester)
P. Gum (tweede penningmeester)
JE.M. van Iersel (vice voorzitter)
Leden:
H. Sluyters (tot omstreeks 1947\8)
J. L. Duynstee (opticien)
J.G. Gerretzen (rector van het OLV Lyceum) (lid tot omstreeks 1952)
A.L.M. Schräder (directeur Zuidnederlandse zeemlederindustrie Oosterhout en actief in voetbalorganisa
ties)
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J .A.GJ. van Campen Oid tot omstreeks 1952)
A. Hellegers (lid tot omstreeks 1952)
H.F.e.T. Jacometti (directeur van verf- en vernisfabriek v/h J Wagemakers en zn.) (lid tot 1955)
K.H. Frerichs Oid tot 1955).
In of kort voor 1948 aangevuld met W. van Basten Batenburg Uurist), L. de Jong en A.e.A. Brekelmans
(beide laatsten slechts voor enkele jaren).
Adviseur voor Poolse zaken: pater Jesualdus (Capucijn)

Militaire adviseurs:
res luitenant-kolonel inf G.J. Klompers
lkol mil luchtvaart M.A. Srneenk
res kapitein inf A.M.J. Mol

Paulus Franciscus Gum (1906-1972). Met zijn echtgenote bijzonder actief in sociaal werk voor de
Poolse gemeenschap, vandaar zijn bijnaam 'vader van de Polen'. Guns spande zich in voor woonruimte
voor de Polen, bevordering van sociale contacten en overlegde ten behoeve van de Polen met de ge
meente. Reeds in 1963 was hem het ereteken in goud van de oudstrijders verleend. Guns was sinds 1922
boekhouder bij broodbakkelij F. 't Sas en later administrateur bij Bakkerij Welten. Bovendien was hij
actief in kegelsportverenigingen.
Johannes Eguilius Maria van lersel (Breda 1907-Breda 1989), directeur van Kwatta, president-com.missa
ris van Saval Apparatenfabriek - met een Poolse directeur -, lid van de Kamer van Koophandel 1948
1968, waarvan 1954-1968 als ondervoorzitter.
JB. Leeuwenberg (Delft 1892), electrotechnisch ingenieur, 1922-1936 lid van de gemeenteraad van
Batavia, 1937-1957 directeur lichtbedrijven en waterleiding in Breda. Omstreden vanwege zijn lidmaat
schap van Zwart Front, maar geprezen vanwege zijn inzet de gas- en watervoorziening tijdens de oorlog
in stand te houden. Actief in nationale verenigingen op het gebied van gas- en watervoorziening en ac
tief in Bredase verenigingen (Rotary, Concordia, buurtlid Oranjecomité). Voorzitter van Nederland
Polen 1945-1955.

60. In november 1964 gedecoreerd met het Kruis van verdienste van de Poolse regering in ballingschap.
61. De Stem 30-10-1962.
62 GAB AGO 451 lIl, 17-2-1954, antwoord van B&W 23-2-1954.
63 De Stem 5-11-1962.
64 De laatste keer dat een officiële Poolse regeringsvertegenwoordiger bij een herdenbng in Breda te gast

was, was waarschjjnlijk op 5 mei 1947, toen de consul een zeer Pools getinte viering van bevrijdingsdag
meemaakte. Sindsruen is de vertegenwoordiging van de cOlnmunistische Poolse regering voortdurend
een politiek gevoelige kwestie gebleven. De Bredase Polen weigerden samen met officiële conummisti
sche vertegenwoordigers bij plechtigheden aanwezig te zijn.

65. Leden: H.W.A. Sluyters (voorzitter), Je. Picen..i (seer.), Th. Krzyzanik (liaison officier), A. Hellegers,
A.L.M. Schräder enJF. van der Zwaan.

66 GAB AGM 961 IX, Loco-burgemeester aan directeur Rantsoeneringsbureau 28-9-1945.
67. Gemaakt in opdracht van kolonel Nowaczynski, commandant van het Poolse infanteriebataljon dat op

28 oktober 1946 in Breda defileerde. In 1948 bood de Poolse regering het doek De wapenbroeders van
Stefanoff aan koninginWilhelmina aan. Het Bredase drieluik bevindt zich heden ten dage in het Kasteel.
Het is toe aan restauratie.

68. De Luchtmacht Officiers Kaderschool op de Trip van Zoudtlandtkazerne.
69. GAB AGM 961 VIII, Nederland-Polen aan de burgemeester 7-2-1949.
70. Ibidem, Nota voorB&W 13-10-1952.
71. Leden:

J Quadekker (voorzitter)
Het echtpaar M. enJE.M. van lersel
kolonel F.J.J.F.M. van der Kroon (Kon. Marechaussee)
e.M. van der Kroon
P. Guns
JB. Leeuwenberg (Nederland-Polen)
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J. Kowalski (uit Eindhoven)
W. Grendel (Poolse Katholieke Vereniging)
mevr. M.H. de Constant Rebeque
Z.]. Sosinski (vertegenwoordiger van Maczek)
A. Bronowski (Poolse Katholieke Vereniging)
N.W. Komar
mej C. van Lelmep (VVV)
P.F.]. Everard (Van Mierlo Bank)
kapitein infJ. Raaijmakers (KMA)

Zie over Aleksander Bronowski (Warschau 1914-Breda 1990) De Stem 21 en 25 april 1990.
72. Jan Hendrik Marius Quadekker (Den Haag 1917-Breda 1994), officiersopleiding in Kampen (1936) en

Breda (1937), tijdens de mobilisatie en de meidagen gelegerd in de Peel, LIter krijgsgevangen (1942
1945). Directeur coöperatieve Bredase melkinricbting 'De Hoop' tot 1962, daarna tot 1979 lid van de
directie van 'Drie Hoefijzers' belast met PR-activiteiten. Lid van de gemeenteraad (Progressief Kader, la
ter KVP 1958-1974), voorzitter van het OraJ-yecomité, Lid van de Rotary sinds 1955, lid van de conunis
sie voor toezicht van de tuchtschool, lid Beyerd conunissie, voorzitter artotheek commissie.

73. Notulen gemeenteraad november 1958.
74. Notulen gemeenteraad 27-11-1958.
75 Ibidem.
76. Notulen gemeenteraad 23-11-1960 en GAB AG 1955- 457-9.
77. lbidem, Burgemeester aan E.A.P. Asselberg, kolonel art LH. le Fèvre de Montigny en G.L.W. Sliepen 7

1-1961.
78. GAB AG 1955- 458-1, Voorbereiding viering 1964.
79. J. Quadekker, het echtpaar Guns, P. Otten (directeur van her autobedrijf dat veel Polen een baan had

verschaft), P.W. de Hartog (Oorlogsgravensrichting) en de heer Van Dongen (vreemdelingenpolitie).
80. December 1965,juni 1969, oktober 1977 en seprember 1981.
81 J. Baynes, Urquhart ~fAmhem (London 1993).
82 Th0111 Peeters, I)e eerste Poolse pantserdivisie in i."\lederlm'ld (Breda 1978) 127-128.
83. aantal vreemdelingen Belgen Polen

1947 1.254 31% 31%
1950 1.329 30% 28%
1953 1.385 30% 25%
bron: Gemeenteverslagen 1949-1953.

8•. GAB AGM 962 I, burgemeester aan minisrer van Oorlog 11-10-1946.
85. Ibidem, Nederland-Polen aan burgemeester 6-10-1953.
86 Voorzitter in de jaren zestig was O. Radtke.
87 GAB AG 1955- 453-13 "Polonia" aan de gemeente 16-12-1966.
88 lbidem, Nota van B&W 3-1-1967.
89. Voorzitter W. Cuber.
90. In mei 1952 bereikte Cracovia een derde plaats tijdens de nationale kampioenschappen in Utrecht.
91 Cadettfllalmanak 1950-'1951, 103.
92. PSL wordt ook vertaald als Boerenpartij. Later in de jaren vijftig zijn bij de Bredase afdeling hiervan be

trokkenW. Wylenzek, J. Kubicki. L. Griglicki. W. Kienia en T. Kempa.
Zie over P.]. Nowitlski (1923) De Stem 28 oktober 1989.

93 In 1953 landelijk 900 leden.
94. Zowel Komar als Grendel waren in 1945 met een Bredase gehuwd. Grendel was in 1903 in Rzeszów

geboren. In de jaren vijftig en zestig fi.mgeerden verder als voorzitter van de Bredase afdeling ZJ.
Sosinski, A. Bronowski en W. Mis.

9S In december 1951 werd het Bredase afdelingsbestuur gevormd door:
W. Grendel (voorzitter)
R. Jagas (eerste vice-voorzitter)
M. Krzeszewski (tweede vice-voorzitter)
W. Bronowski (secretaris)
B. Galas (penningmeester en em.igratie)
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S, Cyrek
S, Radtke
W, Rzernieniecki (cultuur; Polonia)
H. Brzozowski (spOrt)

96. Notulen gemeenteraad 1952, Bijlage 53L
97. Leden van het oprichtingscomité: W, Rzemieniecki, dr Komar, J Mócharowska en M, Dziarwska,
9~, Notulen gemeenteraad, Bijlage 522, 10-10-1956,
99. Organisatiecomité: W, Rzemieniecki, W, Grendel, M, Krzeszewski, E. Horak, R, Jagas, J, Kowalski en

P, Guns,
100. Vertaald door R,P,E, Salwiczek en bewerkt door Y,P,W, van der Werf[ Voordien, in 1954, was wel

een kort overzichtsartikel verschenen in De Legerkoeriel'.
lOL Het boek van Thom Peeters. Voordien waren er wel studies in het Pools en in het Engels verschenen.
102, M, Swiecicki, Roode dl/ivels ill Amhem (Amsterdam 1945), Een vertaling van de oorspronkelijk in Londen

ujtgegeven Engelstalige versie vVilh the Red Devils at An-z/lem, Swiecicki was een Poolse oorlogscorre
spondent en nam persoonlijk aan de operaties van de Poolse parachutistenbrigade deeL

103, In een artikel in het geïllustreerde tijdschrifr De Spiegel van 19 februari 1955 over de Poolse gemeenschap
van Breda werden als voorbeelden genoemd: T Blomicki (leerwaren), W, Grendel (electro-technisch
instaUatiebedrijf),W, Leszkiewicz (fietsenhandel), W, Zarychra (garagebedrijf) en G, Bugaj (meubelen en
wooninrichting), Een ander voorbeeld is A, Badura (maatkleermakerij),

104, Voor informatie en kritische opmerkingen is de auteur dank verschuldigd aan J van Alphen
(Oosterhout), C Coenders (Breda), CM, van der Kroon (Breda), C van Lellllep (Teteringen), ZJ
Sosinski (Breda) en N, Steenbergen (Oosterhout),
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