
1.   Jan Lesman in zijn uniform van Pools soldaat. (foto collectie auteur) 
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�
Jan�Józef�Lesman:�
een�Poolse�soldaat�(1924-1995)

door
Edwin Lessmann

| Inleiding

Bij de bevrijding van Breda op 29 oktober 1944 speelde de Eerste Poolse Pantserdivisie een 
grote rol. Het doel van de divisie was om niet alleen Europa, maar vooral Polen van de Duit-
sers te bevrijden. Terugkeren naar hun eigen land werd echter voor de meeste soldaten van 
deze divisie onmogelijk, toen op de conferentie van Jalta werd besloten om Polen onder 
de communistische invloedssfeer van Stalin te laten vallen. Ongeveer 250 Poolse soldaten 
bleven na de Tweede Wereldoorlog in Breda en omgeving wonen. Aan het Wilhelminapark 
staan twee opvallende monumenten, die herinneren aan de Poolse soldaten. Hoe verliep 
het leven van deze vooral jonge mannen in Breda? Konden ze gemakkelijk werk vinden, 
maakten ze zich de taal en de cultuur meester? Hebben ze kinderen gekregen, die een Pools 
tintje aan het leven in Breda geven? Ik zal proberen aan de hand van de geschiedenis van 
mijn vader, Jan Józef Lesman, deze vragen te beantwoorden.

| De oorlog

Mijn vader heeft aan zijn kinderen weinig tot niets verteld over zijn leven vóór hij in Neder-
land kwam. Maar hij heeft geen rustige jeugd gehad. Zijn vader had een boerderij in Nowy 
Dwór, vlakbij Chojnice en fokte paarden voor het leger.

3.  Detailkaart van Polen met daarop aangegeven Nowy Dwór, vlakbij 
Chojnice. In deze plaats groeide Jan Lesman op.

2.  Kaart van Polen met daarop 
 aangegeven Chojnice.
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Toen hij vijftien jaar was, brak de Tweede Wereldoorlog uit en bezette Duitsland Polen. 
De oudere broer van mijn vader ging bij de partizanengroep Gryfa Pomorskiego (Griffioen 
van Pommeren) om tegen de vijand te vechten. Na enkele gelukte sabotageacties werd de 
groep verraden door een gemartelde kameraad en op 21 en 22 maart 1944 door de Duitsers 
aangevallen en vermoord.

4a-b.  foto van Fransiszek Lesman op een herinneringsbord bij het Zielony Pałac. Rechts: gedenksteen bij het Zielony Pałac 
(het Groene Paleis), waar de partizanengroep zich schuilhield.Voor een korte film:  
https://www.youtube.com/watch?v=T3HtYK8GZjk. (foto’s: Oskar Sawicki en Miłosz Sawicki, Portal brusy.net)

5.   Officieel document uit het archief in Bydgoszcz afgegeven in 1989. Hierin staat dan Jan Lesman op 14 mei 1942 van het 
kamp in Potulice werd overgeplaatst naar het kamp in Jablonowi. (collectie auteur)
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1  De Poolse teksten zijn vertaald door Karol Lesman.

Twee zussen woonden niet meer thuis, maar de rest van de familie werd op 9 mei 1942 
verdreven uit hun dorpje Nowy Dwór, vlakbij Chojnice en naar het kamp Potulice gede-
porteerd. Dit kamp deed in het begin van de oorlog dienst als doorgangskamp voor Poolse 
bewoners die de zogenaamde Reichsgau Danzig-Westpreußen moesten verlaten. In dit kamp 
kwamen ze een joodse grootgrondbezitter tegen, aan wie mijn opa vroeger paarden verkocht 
had. Deze man waarschuwde de familie, dat ze het niet zouden overleven, tenzij de zoon in 
het Duitse leger zou gaan dienen. De rest van de familie zou dan bij Duitse boeren te werk 
worden gesteld. Mijn opa was daar fel op tegen, maar mijn vader, belovend op een bepaald 
moment te zullen overlopen naar de andere kant, deed het toch. In die periode werden veel 
Poolse jongens en mannen opgeroepen voor de Wehrmacht, want om de strijd met Rusland 
aan te gaan waren veel manschappen nodig. Van Potulice moest de familie in mei 1942 naar 
het kamp in Jabłonowo.1

Volgens mijn tante Stefka, de tante die goed Duits sprak en met wie wij, de jonge kinderen, 
op vakantie in Polen soms een woordje konden wisselen, moest de familie na Jabłonowo 
eerst naar Ilsenburg (Harz). Mijn vader moest daar naar een kazerne om voor soldaat te leren. 
Toen tante Stefka ziek werd, wilde mijn vader zijn kleine zusje laten aansterken met boter, 
die hij gepikt had uit de kantine van de kazerne. Hij werd betrapt en kreeg een zware straf. 
Hij werd in de felle zon aan een paal gebonden en met boter ingesmeerd. Tante wist het nog, 
toen ik het haar onlangs vroeg: ‘Het was in Ilsenburg dat Janek aan een paal werd gebonden 
en met boter ingesmeerd en wel omdat hij mij wilde redden want ik was heel zwak.’

Lang waren ze niet in Ilsenburg, want eind mei belandde de familie in Wulfsode, een 
klein gehucht in de buurt van Lüneburg. Ik ben er eens heen gefietst. Er is daar nauwelijks 
iets, een paar huizen en een groot zaadveredelingsbedrijf, waarvan ik me afvroeg of het er 
ook zou zijn geweest, zonder de arbeid die mijn familie er verricht heeft. Tante Stefka 
vertelde me dat ze als klein meisje door het bos naar Lopau liep om naar school te gaan. 
Daar heeft ze zo goed Duits leren spreken. Lopau is tegenwoordig een ‘spookdorp’, eind 
zeventiger jaren is het ontruimd, omdat het in een militair oefenterrein kwam te liggen. 
De familie moest in Wulfsode werken op het Klostergut.

Er bestaat een kopie van de brief waarin dit bevestigd wordt. De brief diende als bewijs, 
dat mijn vader moest overleggen toen hij eind 1989 in aanmerking kwam voor een Duits 
pensioen. Er staat, met de namen op zijn Duits geschreven, dat vader Paul Lesman met zijn 
vrouw Josefina en de kinderen Klara, Jan, Bronisława, Josefa en Stefania vanaf ongeveer eind 
mei 1942 tot aan het eind van de oorlog de hele tijd op het Klostergut in Wulfsode hebben 
gewerkt. Mijn vader moest ook daar naar een kazerne. Hij had als jonge gast geen makkelijk 
bestaan tussen de Duitse soldaten, maar een oudere Duitse soldaat ontfermde zich over hem. 
Die vond dat mijn vader aan de goede kant stond en zich kalm moest houden. Hij kon zich 
beter aan de geallieerden overgeven dan gaan schieten.

Later kon mijn vader hartelijk lachen om de televisieserie ‘Die Abenteuer des braven 
Soldaten Schwejk’, die vanaf september 1973 op de Nederlandse televisie kwam. Misschien 
deed dat hem aan vroeger denken…

Maar het was natuurlijk niet om te lachen, dat soldaat zijn. Op latere leeftijd hoorde ik 
hem weleens verzuchten tegen mijn moeder: ‘Jij weet niet wat ik allemaal heb meegemaakt 
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en waardoor ik die maagzweer heb gekregen’. Wij blijven inderdaad met veel vragen zitten, 
maar ooit vertelde mijn vader wel, dat hij in Italië verzeild was geraakt. Vanuit Wulfsode 
moest hij eerst naar Dendermonde, toen naar het zuiden van Duitsland, daarna naar Sardi-
nië en was tenslotte in de buurt van Napels, waar de Duitsers aan het verliezen waren. Mijn 
vader zei daarover: ‘Sommige soldaten wilden de held spelen, maar wij verborgen ons in de 
sloten langs de weg tot de geallieerden voorbij waren en gaven ons over’.

6. Kopie van de brief uit Wulfsode. (collectie auteur)



Jaarboek ‘de Oranjeboom’ 71 (2018)       241

2  https://anderetijden.nl/aflevering/150/De-Poolse-bevrijders onder: Schuilnaam.

Als krijgsgevangenen werden de Poolse mannen per schip naar Tunesië gebracht, en van 
daaruit weer naar Schotland. Dat was geen ongevaarlijke reis, want zelfs schepen met krijgs-
gevangenen lagen onder vuur. Aanvankelijk behandeld als krijgsgevangenen werden ze 
toegevoegd aan de Eerste Poolse Pantserdivisie, onder aanvoering van generaal Stanisław 
Maczek. Mijn vader heeft eens gezegd, dat bij de verdeling van de functies gevraagd werd wie 
er op een motor kon rijden. Hij zei dat hij dat kon, hoewel hij dat nog nooit gedaan had, in 
de overtuiging dat de baan van motoragent minder gevaarlijk was dan die van frontsoldaat.

Het Poolse leger viel onder het Britse leger en de papieren die mijn vader kreeg waren 
dan ook in het Engels geschreven. Op het Soldier’s Pay Book van mijn vader is de naam 
Lesnicki doorgehaald.

Ook op zijn rijbewijs is de naam Lesnicki doorgestreept en is er Lessmann bijgeschre-
ven: Met rode inkt is ook de datum 31.Dec.1946 geschreven. Waarschijnlijk was het veilig 
om weer de eigen naam te gebruiken, van de Duitsers viel niets meer te vrezen.

Poolse mannen, die in Duitse krijgsdienst hadden gevochten, namen, toen ze in dienst traden 
van de Eerste Poolse Pantserdivisie, een schuilnaam aan, om in geval van gevangenneming 
beschermd te zijn tegen represailles van de Duitsers.2

7.  Het Soldier’s Pay Book. Army number 34389. Surname Lesnicki. 
Christian names in full: Jan. Met rode inkt is Lesnicki 
doorgestreept en staat er Lessmann boven. (collectie auteur)

8. Het rijbewijs van Jan Lesman. (collectie auteur)
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Toen de geallieerden geland waren in Normandië, wilden ze het terugtrekkende Duitse 
leger de pas afsnijden. Niemand durfde dat eigenlijk goed aan en daarom werd aan generaal 
Maczek gevraagd of hij dat met zijn pantserdivisie kon doen.

Met ontzettend veel doorzettingsvermogen en enorm veel verliezen slaagden de Polen 
in deze opdracht. In Mont Ormel is een speciaal herdenkingscentrum gebouwd rond deze 
heldendaad, die in de geschiedenis bekend staat als de sluiting van de zak van Falaise. 
Alfred Wieliszek, kapitein onder generaal Maczek, zei ooit, op zijn bijzondere manier, over 
die slag: ‘We hadden daar niks, we moesten de moffen met de helm doodslaan!’.3

| De bevrijding van Breda

Als tweede belangrijkste prestatie van zijn pantserdivisie, noemde generaal Maczek de 
bevrijding van Breda. Aanvankelijk hadden de Polen de Duitsers bezig moeten houden bij 
Oosterhout, terwijl er een krachtige geallieerde aanval, met eventuele bombardementen, 
door de Britten, Canadezen en Amerikanen, op Breda zou volgen. Maar de Poolse Pantser-
divisie had als eerste Breda bereikt en generaal Maczek besloot om de stad niet met zware 
artillerie, maar voornamelijk met infanterie in te nemen om de stad te sparen.4

9.  Kaart van de strijd rond Breda. (L. Kaulartz, Nederlands Instituut voor Militaire Historie)
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3  Over ‘de zak van Falaise’, zie onder andere Zee, ‘De bevrijding van Breda’, 531.
4  Huiskamp, Zonder vrees, 115 en Zee, ‘De bevrijding van Breda’, 536.
5  https://maczekmuseum.nl/wp-content/uploads/2017/05/Het-Bredaas-Verhaal.compressed.pdf.

In het Ginneken boden de Duitsers aanvankelijk veel weerstand op het Schoolakkerplein 
en rond de Laurentiuskerk. Na een urenlang gevecht was die weerstand gebroken en begon 
de opmars over de toenmalige Kerkstraat (nu Ginnekenweg) richting het centrum van 
Breda.5 Op de kruising met de Emmalaan stond mijn moeder met een vlaggetje zwaaiend de 
bevrijders te verwelkomen. Natuurlijk moest er een foto gemaakt worden:

Mijn opa had hier een schildersbedrijf. 
Mijn moeder was zeventien jaar en ze 
moest thuis helpen in de huishouding, 
want mijn oma runde ook een sigaren-
zaak, precies op de hoek van die krui-
sing. Vanwege de strategische ligging, 
had de Poolse verkeerspolitie, waar 
mijn vader deel van uitmaakte, daar 
een kantoor ingericht. Zo zag mijn 
moeder hem dus heel vaak en raakte 
verliefd. Aanvankelijk vond haar vader 
het maar niks. Ook haar oudere zus 
dacht: ‘Zo’n soldaat, wat moet je daar 
nou mee? En je verstaat hem ook niet.’ 
Maar mijn moeder zei dan, dat de taal 
van de liefde geen grenzen kent. Over-
al in Breda uitte men dankbaarheid 
voor de bevrijding door de Polen.

Maar toch was niet iedereen blij met 
de komst van al die militairen. Een 
paar jaar geleden was mijn broer 
Michel het graf van vader en moeder 
aan het schoonmaken en zag hij twee 
onbekenden zoekend rondlopen op 
het kerkhof. ‘Ik zoek het graf van 
Lesman’, zei de vrouw en er ontstond 
een geanimeerd gesprek over de 
Poolse soldaten en de bevrijding van 
Breda. De man mompelde plots: ‘Die 
rot-Polen!’ ‘Hoezo dat?’, vroeg mijn 
broer. ‘Ja, na de bevrijding werd er 
overal gedanst, maar wij mochten 
niet naar binnen!’ De Nederlandse 
jongeman voelde zich tekort gedaan, 
want al die geüniformeerde jongens 
trokken de aandacht van de Bredase 

10.   Mijn moeder in schort met haar zus en broers poserend voor een tank. 
Mijn oma kijkt toe met een hand voor haar mond. (collectie auteur)

11.   Uiting van dank aan de Polen. (collectie Generaal Maczekmuseum)
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Afb. 12. Certificaat van ereburgerschap. (collectie auteur)
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6  Heijden, ‘Breda na de bevrijding’, 160.

meisjes. De Poolse soldaten waren overigens in het algemeen wel minder opdringerig dan 
de andere geallieerde soldaten.6

| De oorlog is voorbij

De Poolse militairen hadden als motto ‘za waszą i naszą wolność’, ‘voor uw en onze vrij-
heid’. Breda was bevrijd, nu Polen nog. De Eerste Poolse Pantserdivisie werd opgehouden 
door de felle Duitse tegenstand aan de Maas. Het duurde tot 7 april 1945 voordat de tocht 
naar het vaderland kon worden voortgezet. Ze vochten nog door tot in het noordwesten 
van Duitsland.

Op 6 mei werd Wilhelmshaven, ‘de wieg van de Duitse vloot’, bezet. Maar terug naar 
Polen konden ze niet meer. Op de conferentie van Jalta werd Polen aan Stalin toebedeeld. 
Het huidige Duitse stadje Haren, vlakbij de Nederlandse grens, werd Pools grondgebied en 
omgedoopt in Maczków, naar de grote generaal van de pantserdivisie. Een Poolse enclave, 
waar de mensen wachtten op een nieuw thuisland. Mijn vader is in die periode op zijn 
motor op zoek gegaan naar zijn familie.

13.  Waarschuwing op rijm aan Bredase meisjes (Van der Heijden, ‘Breda na de bevrijding’, 161)
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Veel Polen uit dat gebied waren inmiddels 
gehuisvest in Bardowick, dertig kilometer 
naar het noorden.7 Zijn zusje Stefka zag op 
een dag een motorrijder door de straat op 
en neer rijden en zei tegen haar moeder dat 
ze Janek gezien had. Die geloofde het niet, 
want ze dacht dat ze hem nooit meer terug 
zou zien. Tante Stefka schreef:

‘Na de oorlog heeft Janek ons gezocht op 
een motor van het Poolse leger in Wulf-
sode en Bardowick. Dat was voor ons een 
grote vreugde. Want wij hadden een brief 
gekregen dat Janek “fermyst” oftewel 
vermist was. Maar wij hadden de hoop 
dat hij naar de andere kant was overgelo-
pen, zoals hij ons had voorspeld.’

Mijn vader besloot, zoals vele andere Poolse 
militairen, om zich in Nederland te vesti-
gen. Hij had daar tenslotte mijn moeder 
ontmoet en de vooruitzichten waren beter 
dan in andere landen.

14a-b.  Plaquette uit 1994 op de muur van de Mariakapel in 
Princenhage om de Poolse bevrijders te bedanken. 
(foto’s Frans Gooskens)

15. Mijn vader terug bij zijn ouders. (foto auteur)
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7  https://www.zeit.de/1946/15/die-polenballade-von-bardowick: Der Krieg war zu Ende. Den Polen, die sich gerade in dieser Ecke Nordwest-
deutschlands aufhielten, war Bardowick als wohnsitz angewiesen worden.

8  Voor de aflevering van Andere Tijden ‘De Poolse bevrijders’, zie: https://www.youtube.com/watch?v=gcVWp6lyPq8.
9  Martens en Peels, Voor uw en onze vrijheid.

Edmund Szczyrba zegt in de documentaire ‘Voor uw en onze vrijheid’:

‘Ja, ik wou eerst naar Polen, maar een vriend die ging ’n paar weken of ’n paar maanden, 
misschien een maand of twee eerder… En dan kreeg ik een brief met een waarschuwing: 
het was heel slecht je kon niks kopen en zo. En toen heb ik gezegd…
en toen mocht ik naar Engeland, Frankrijk, België, Nederland.
Naar Engeland wou ik niet meer, want het was altijd slecht weer en zo. Frankrijk moest 
je in de kolenmijnen, België ook in de kolenmijnen en in Nederland mocht je kiezen: 
Mocht je ook kolenmijnen of in de fabriek. Toen heb ik Nederland gekozen.’8

| Werken en wonen in Breda

Op 17 oktober 1946 was mijn vader zeker alweer terug in Breda, want die datum staat op zijn 
bewijs van inschrijving bij het gewestelijk arbeidsbureau. Mijn vader was ingekwartierd op 
de Emmalaan in het Ginneken. Hij leefde niet onder één dak met mijn moeder, maar wel 
vlakbij haar huis. Ze konden elkaar dus vaak treffen, maar trouwen deden ze pas in novem-
ber 1950. Van de man bij wie hij inwoonde kreeg hij te horen dat er mensen werden gezocht 
bij de HKI (Hollandse Kunstzijde Industrie). Daar trad hij op 30 december 1946 in dienst. Hij 
was niet de enige Poolse soldaat, die er ging werken, Piotr Jan Nowinski mocht er werken en 
studeren om hogerop te komen.9 Door ’s avonds te studeren werkte mijn vader zich ook op. 
Hij werd technisch tekenaar op de ontwerpafdeling.

16. Mijn vader aan zijn bureau op de ontwerpafdeling. (foto auteur)
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Maar niet alle Polen konden bij de HKI terecht, want Alfons Raichert hoorde een paar dagen 
voor hij moest beginnen, dat hij niet hoefde te komen. De reden was dat hij ongetrouwd 
onder één dak leefde met zijn verloofde.10 Het leven van de Polen in Breda was, na de euforie 
van de bevrijding, een stuk moeilijker geworden.

Naast het strenge katholicisme moest ook rekening gehouden worden met de vreem-
delingenpolitie, waar je je geregeld moest melden. Bij Piotr Jan Nowinski kwamen de 
mensen van de vreemdelingenpolitie zelfs aan de deur om te kijken of hij zich wel aan de 
regels hield, die voor statenlozen golden.11

Op deze oorkonde staat zijn naam nog geschreven als Jan Józef Lessmann, maar eind 1960 
werd mijn vader eindelijk bij de gemeente Breda ingeschreven met de achternaam Lesman. 
Dat was voor hem heel belangrijk, want er was hem veel aan gelegen om te bewijzen dat 
hij geen Duitse wortels had. De schuilnaam Lesnicki was in 1946 veranderd in Lessmann, 
waarschijnlijk de naam die hij in het Duitse leger had, maar mijn vader kreeg nu eindelijk 
weer de achternaam van zijn vader.

Dat mijn vader zich zo eenvoudig kon laten omscholen tot tekenaar, kwam door zijn 
uitstekend technisch inzicht. Een vriend van hem vroeg hem eens om een apparaatje te 
tekenen voor Philips, waar hij zelf niet uitkwam. Mijn vader wel en als dank kreeg hij van 
die man een luchtbuks cadeau. Hoewel het een karige beloning was, in vergelijking met 
wat het apparaatje waard bleek te zijn, hadden we er later toch veel plezier van, als we op 
zondagmiddagen onder het toeziend oog van mijn vader met deze luchtbuks schietwed-

17.  Oorkonde uitgereikt aan Jan Józef Lessmann op 30 juni 1959 voor zijn twaalf-en-een-halfjarig jubileum bij de HKI. 
(collectie auteur)
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10  http://www.vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl/jaargang-2004.html.
11  De Gelderlander, 13 september 2014, 16.
12  Martens en Peels, Voor uw en onze vrijheid.
13  Staatsblad 431 van 1962.

strijdjes gingen houden in ‘de poort’, de ruimte naast het huis die uitkwam op de garage. 
Wij woonden in de Laan van Liedekerke op nummer 18, waar mijn ouders in 1955 een 
nieuwbouwhuis hadden gekocht. Daarvóór hadden ze zes jaar bij opa en oma ingewoond 
en inmiddels ook al drie kinderen gekregen. Inwonen was in die tijd de normale gang 
van zaken, Władyslaw Jurkiewicz zegt daarover: ‘Een huis vinden was niet makkelijk, de 
woningcommissie was onverbiddelijk. Maar na zeven jaar inwoning bij mijn schoonfamilie 
werd het tijd voor een eigen woning, vond ik.’12

Voor de aankoop van het huis, leende mijn vader geld bij de neef van zijn schoonmoe-
der, want hij kon op dat moment geen lening bij een bank krijgen, omdat hij het Neder-
landerschap toen nog niet had. Pas in 1962 zou hij het Nederlanderschap verwerven.13

Met een eigen huis en meer kinderen werd het steeds moeilijker om rond te komen. 
Naast zijn werk op de HKI, werkte mijn vader ’s avonds bij. De man bij wie hij eerder had 
ingekwartierd gezeten, was een grote hulp bij het vinden van werk. Hij had hem na de 
oorlog niet alleen verteld dat de HKI werknemers zocht, maar liet hem nu ook voor zijn 
beveiligingsbedrijf gaslampen ophangen om werkterreinen in de IJpelaar te beveiligen. 
Ook besloot mijn vader in ploegendienst te gaan werken, omdat hij dan meer zou gaan 
verdienen. Om de zoveel weken werden wij, de kinderen, thuis gewaarschuwd: ‘Sssst, papa 
slaapt’, maar houd zo’n groot gezin maar eens stil. Boos gebonk op de slaapkamervloer had 
meer effect… voor eventjes!

Mijn vader moest zich opnieuw laten omscholen, dit keer tot chemisch laborant, of 
overgeplaatst worden naar elders. Hij en mijn moeder wilden in Breda blijven en dus koos 
mijn vader voor het eerste. De week bracht hij door in Arnhem en Emmen en op vrijdag-
avond kwam hij thuis met de ‘weekender’, een grote tas vol met zijn spullen. Als hij de 
woonkamer binnenkwam, werd hij steevast door mijn zusje begroet met de vraag: ‘Wat zit 
er in de tas?’ Dat waren dan heerlijke Bros chocoladerepen voor de kinderen!

Ik vond het een hele belevenis toen wij op 30 december 1971 mochten instappen in 
grote zwarte taxi’s, die ons naar de ENKA, de nieuwste naam van het bedrijf, na HKI, AKU 
en AKZO, brachten. Daar kreeg mijn vader een speech, een horloge en een glanzend 
houten schaakspel, ter gelegenheid van zijn 25-jarig dienstjubileum.

18. De bedrijfsverzekeraar tekent aan dat mijn vader in 1960 al officieel Lesman heette. (collectie auteur)
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In 1972 wilde moederbedrijf AKZO 
van de overproductie af en daarom 
de vestiging in Breda sluiten. Op 18 
september bezette het personeel de 
fabriek. Een unieke gebeurtenis in 
Nederland, die zelfs de buitenland-
se pers naar Breda lokte. Na vier 
dagen bezetting trok AKZO het 
plan weer in.

ENKA-Breda moest tien jaar later 
toch de poort sluiten en om aan 
jongere collega’s de kans te bieden 
om binnen het bedrijf overgeplaatst 
te worden, ging mijn vader met de 
VUT (Vervroegde Uittreding). Hij 
was toen achtenvijftig jaar.

19.  Het schaakspel wordt overhandigd aan Jan Lesman in 1971 bij zijn 25-jarig dienstjubileum bij ENKA. (foto auteur)

20.  Boekje met de handtekeningen van de aanwezigen tijdens de 
viering van zijn 25-jarig dienstjubileum bij ENKA. (collectie auteur)
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Mijn moeder was iemand, die leefde voor haar gezin. Maar eigenlijk kon ze zo’n groot huis-
houden niet aan. Ze was niet zo sterk en bracht veel tijd door in rusthuizen en ziekenhuizen. 
Niet alleen oma, maar ook een opeenvolging van gezinsverzorgsters hield het gezin draaien-
de. Wij waren een Nederlands gezin, Poolse evenementen werden nauwelijks bezocht. Thuis 
werd geen Pools gesproken, maar mijn oudste broer heeft wel op de Poolse dansvereniging 
Polonia gezeten, onder leiding van mevrouw Peka. Mijn vader ging niet veel om met andere 
Bredase Polen en hun Pools verenigingsleven. Ik kan me herinneren dat er wel vriendschap-
pelijk contact was met Dominik Danicki. Zijn vrouw was toevallig ook een jeugdvriendin 
van mijn moeder. Over Dominik Danicki, net als mijn vader motorsoldaat en één van de 
allerjongsten van de Eerste Poolse Pantserdivisie, stond in november 2009 in BN De Stem:

‘De veteraan geeft te kennen niet zoveel op te hebben met decoraties en uiterlijk 
vertoon. “Ik hou niet van bijeenkomsten waar de mannen scheeflopen van de medailles 
en de verhalen steeds mooier worden. Hoe langer de oorlog geleden was, hoe meer er 
officier waren geweest. Er was bijna geen gewone soldaat meer over.” Ook heeft hij moeite 
met het clubverband. “Ik heb wel altijd de dodenherdenkingen aan de Vogelenzanglaan 
(op de erebegraafplaats Ginneken) bijgewoond en een keer of vijf het Maczekmuseum 
bezocht. Maar ik ben Bredanaar geworden en dan moet je niet drie keer in de week bij de 
Poolse vereniging zitten. Dan integreer je niet echt.”’14

21.   ENKA-bezetters tonen het goede nieuws in dagblad De Stem (foto BN De Stem, Johan van Gurp, collectie Stadsarchief 
Breda, id.nr. JVG19720921051)
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| Naar Polen

Vanwege een periode van dooi in de Koude Oorlog konden de Bredase Polen eindelijk weer 
eens terug naar hun land. In de zomer van 1958 ging mijn vader voor het eerst terug naar 
zijn geboorteland. Nog niet met een eigen auto, maar samen met een bevriende familie. 
Mijn moeder en de drie oudste kinderen gingen ook mee. Daar ontmoette mijn moeder 
voor het eerst haar schoonfamilie. Begin jaren zestig kocht mijn vader zijn eerste auto, maar 
hij moest hem onmiddellijk terugbrengen van mijn moeder. Een protserige Amerikaanse 
slee ging haar te ver, dus moest hij het doen met een Opel Kapitein, een schitterende groene 
auto met een bank voorin en een bank achterin, de aandrijfas liep van voren naar achteren 
en vormde zo ‘de bult’ in de auto. Op de bult kon je staan en over de voorbank heen door 
de vooruit kijken. Dat was alleen voorbestemd voor de allerkleinsten. De reis duurde twee 
dagen, overnachten deden we in Helmstedt aan de grens met de DDR. De grenscontroles 
duurden meestal erg lang, maar eenmaal in Polen wisten we het: hij ruikt zijn stal! De wegen 
konden nog zo slecht zijn, mijn vader haastte zich naar huis. In het begin bleven we een 
week of zes in Nowy Dwór op de boerderij van opa en oma, waar er ook meegeholpen moest 
worden met het boerenbedrijf.

We sliepen bij tante Bronia en tante Klara in het nabijgelegen Chojnice, en bezochten alle 
zussen van mijn vader, waar we ons de Poolse gastvrijheid goed lieten smaken. Maar het 
familiebezoek kon ook erg vervelend zijn en lang duren. Mijn broer Francis zegt daarover:

22. Ons gezin tussen de Poolse familie op de boerderij van tante Wanda in Silno. (foto auteur)
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‘Ons vader ging meestal op 
zondagen met ons moeder 
en met ons allen gepakt in 
de Opel naar Nowy Dwór 
voor een – ellenlange – 
kaartavond. Wij werden in 
de salon gedumpt, waar de 
godganse dag en avond op 
de zwart-wit televisie Pool-
se films en praatprogram-
ma’s getoond werden, 
waarvan wij helemaal 
niets verstonden. Stiekem 
kijkend in de keuken waar 
het geluid van plezier en 
gelach vandaan kwam, 
zagen we dan aan een tafel 
met een plastic zeil vier 
grote mannen het kaart-
spel basjka zitten spelen 
om aluminium muntjes 
(groszy’s, want zloty’s 
waren te veel waard). 
Wujek Stefan, die eigen-
lijk geen echte wujek was 
maar voor ons wel heel 
indrukwekkend met zijn 
enorme rubberlaarzen en 
nog enormere grote oren en een vreselijk lief gezicht, wujek Josef die hoofdknecht was op 
de boerderij van onze opa Pawel Lesman, wujek Franek (de man van tante Klara uit Choj-
nice) die ontzagwekkend was door zijn kale glanzende hoofd en zijn bolle vissenogen en 
ons vader, die helemaal tot leven leek te komen bij deze kaartmomenten. Woest vuistge-
baar op de houten tafel en de triomfantelijke kreet “tromf!”, wat niet veel meer betekende 
dan “troef!”, maar op ons kinderen overkwam als een woeste oorlogskreet. Vaak sloop ons 
moeder dan naar de keuken en fluisterde “Jan, moeten we nog niet naar huis?” Maar de 
wodka stroomde heel rijkelijk en er gingen die avonden verschillende flessen doorheen, 
voordat we in de koude nacht in de Opel slingerend naar huis werden gereden.’

‘Proszę jeść’ (‘eet alsjeblieft’) was een van de eerste zinnetjes die we leerden en natuurlijk 
ook het bij het vertrek naar Nederland in tranen uitgesproken ‘…i na drugi rok’ (‘…en tot 
volgend jaar’).

In latere jaren brachten we ook altijd een deel van de vakantie door in de Poolse bergen 
rond Zakopane, want mijn moeder vond een hele vakantie bij de familie saai. Mijn vader 
wilde zijn land ook aan anderen laten zien en dus gingen er af en toe ook vrienden en 
kennissen mee.

23.  Pauze op een Duitse Raststätte in de zomer van 1973. (foto auteur)
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| Ambassadeur voor de Poolse zaak

In september 1975 richtte mijn vader de Poolse Sport Klub (PSK) Kaszub op. Wij, de kinderen 
en de aanhang, moesten natuurlijk allemaal lid zijn. De een was enthousiaster dan de ander. 
We gingen volleyballen, eerst onderling in de sportzaal van de ENKA en later in die van de 
Levensschool aan de Beemd.

Kaszub deed mee aan de competitie, waarin we af en toe kans hadden, maar we werden 
toch meestal flink verslagen. Ooit zei ik gekscherend in de kleedkamer, die we deelden 
met de tegenstander: ‘We willen wel graag opschieten, want ik heb thuis het theewater al 
opgezet, dus…’ We waren die avond inderdaad snel klaar: met drie nul verloren! Toch 
gaven we de moed nooit op, bij Kaszub wordt er nu nog steeds elke week enthousiast 
gevolleybald.

Met voetbal werd er deelgenomen aan de Bredase zomeravondcompetitie. Als we dan 
met zes nul achter stonden zei onze trainer/coach Fred Wieliszek, zelf oud-speler van NAC: 
‘Beschouw dit als een trainingspartijtje…’ Trainen deden we overigens op grasveldjes, die 
op dat moment toch niet gebruikt werden. Onze trainer probeerde ons echt beter te 
maken, al werd een opmerking als: ‘Jij kopt als een ezel!’ niet als erg motiverend gezien. 
Wel hebben we veel gelachen. Op een bepaald moment ging hij ons het verdedigen uitleg-
gen. Hij koos een niet al te technische speler uit en zei: ‘Probeer me voorbij te gaan’. 
Prompt werd hem de bal door de benen gespeeld!

Ook werd er veel gebiljart, vooral in het Huis van Negotie aan de Haagweg. Het werd de 
thuishaven van de vereniging. Fred Wieliszek zei over het café: ‘In 1956 namen mijn 
vrouw en ik het café van haar vader over: Het Huis van Negotie aan de Haagweg. Dat was 
een sport- en volkscafé, een huiskamer waar de buurt samenkwam. Er waren ook allerlei 
verenigingen thuis in het café. Voor de carnaval, de sport, het biljarten, een reisvereniging 
en later ook een Poolse vereniging.’15

In 1986 sprak mijn vader mijn broer Karol en mij nadrukkelijk toe: ‘Jullie gaan een 
schaaktoernooi organiseren!’ En dan deed je dat. Meestal wordt het gehouden op de eerste 
zondag van mei, we hebben er al ruim dertig toernooien op zitten.

PSK Kaszub nam natuurlijk ook een belangrijke plaats in binnen ons gezinsleven. Mijn 
moeder was trots als de waslijn vol hing met de door haar gewassen shirtjes, netjes naast 
elkaar in de goede volgorde.

Hoogtepunten waren de reizen naar Polen. Kaszub deed een paar keer mee aan de ‘Pool-
se Olympische Spelen’. We gingen dan een week sporten tegen Poolse sportverenigingen 
uit de hele wereld. Mijn vader regelde alles tot in de puntjes. Visa, vervoer, geldzaken, wie 
meedeed aan welke sport, alles werd nauwkeurig op grote vellen papier aan de eettafel 
bijgehouden. In Polen was alles ook schitterend geregeld: overnachtingen, vervoer naar de 
verschillende sportvelden en -zalen, prijsuitreikingen, alles ging er heel serieus aan toe.

We voetbalden een keer tegen een Canadees team, waarin Grzegorz Lato, de topscorer 
van het WK in München, speelde. Niet alleen voetballen, volleyballen, biljarten en scha-
ken, maar voor iedereen was er wel een sport waar je voor werd ingeschreven: wielrennen, 
tennissen, kegelen en het door de Pool Włodzimierz Strzyżewski bedachte ringo.

Toernooien waren eigenlijk het belangrijkste bij PSK Kaszub, ook de voetbaltoernooien 
worden altijd rond de Bevrijdingsdagen gehouden. In mei bij de herdenking van de nationa-
le bevrijding en eind oktober bij het herdenken van de bevrijding van Breda. Steevast deed 
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in de beginjaren ook een andere Pool-
se sportvereniging mee, Polonia uit 
Utrecht, die ook wel begreep dat het 
toch vooral om de gezelligheid ging. 
PSK Kaszub werd ook steeds meer 
een gezelligheidsvereniging, maar 
het sportieve werd niet uit het oog 
verloren. Daarnaast geeft PSK Kaszub 
altijd acte de présence, als er bij een 
herdenkingsplechtigheid kransen 
gelegd worden.

Mijn broer Michel is door zijn 
vader als opvolger aangewezen, 
hetgeen ook de Poolse ambassade in 
Den Haag niet ontging. Op hun site 
staat dat de viering van zijn vijfen-
twintigjarig jubileum als voorzitter 
een perfecte mogelijkheid bood om 
alle leden en een groot aantal suppor-
ters van de club te ontmoeten en dat 
de club als geheel het veertigjarig 
bestaan nadert.16

Mijn vader was een ware ambassa-
deur voor Polen en hij wist veel jonge 
mensen te interesseren voor het land 

en enthousiast te maken voor zijn sportclub. Velen onder hen hebben dan ook warme 
herinneringen aan hem.

Nadat hij gestopt was met werken, stak hij veel tijd in zijn moestuin, waar hij dagelijks 
te vinden was. Zomervakantiereizen konden pas ondernomen worden als de boontjes 
geoogst waren. Mijn ooms en tantes werden gemobiliseerd om de ladingen boontjes te 
verwerken. Zijn technisch inzicht kwam van pas bij het maken van een enorme bewegen-
de wand en een heel ingenieus bevloeiingssysteem in de door hem zelf gemaakte kas. Aan 
het eind van zijn leven was hij ook vaak ‘boven op zolder’ te vinden, waar hij een kamer 
ingericht had om technische tekeningen te maken. Hij wilde een systeem bedenken en 
tekenen, dat de watervervuiling tegen zou kunnen gaan. Dit plan wilde hij aan zijn vader-
land schenken, waardoor Polen er het meest van zou profiteren. Hij moest patenten 
aanvragen voor allerlei onderdelen van het plan, maar werd daar steeds achterdochtiger 
van. Hij had tenslotte al iets vervelends meegemaakt met een tekening die hij vroeger 
gemaakt had. Hij durfde dan ook niet met zijn ontwerpen naar buiten te treden. De teke-
ningen zijn ware kunstwerken en twee hangen er in mijn woonkamer aan de wand, als 
ode aan zijn droom.

24.   Edwin Lessmann speelt ringo op de Poolse Olympische Spelen. 
(foto auteur)
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Tenslotte

Mijn vader overleed toen hij zeventig jaar was, veel te jong natuurlijk, maar hij heeft een vol 
leven gehad. Na een korte jeugd werd hij snel volwassen in een vreselijke oorlog. In Breda 
bouwde hij een nieuw leven op. Dat ging niet van een leien dakje.

Uitgestoten door hun eigen vaderland ondervonden de Poolse bevrijders van Breda ook 
in hun nieuwe land steeds meer problemen. Ze moesten meestal hard werken in de fabrie-
ken. Ze begonnen onder aan de ladder, maar konden zich omhoog werken door omscho-
lingscursussen. Omdat ze geen Nederlands paspoort hadden was het niet eenvoudig om 
aan een woning te komen. Mijn moeder stond er, tot mijn grote vreugde, op, om het gezin 
Nederlands op te voeden. Er was wel een Pools cultureel leven in Breda, maar mijn vader 
nam daar niet veel aan deel. Hij werd daardoor vaak als een buitenbeentje gezien. Toch 
probeerde hij later, met name door de oprichting van PSK Kaszub, ons en onze vrienden 
enthousiast te maken voor zijn vaderland.

Tijdens de begrafenisdienst waren er vooral veel jeugdigen aanwezig, wat fijn was om 
te zien, want zijn motto was, vooral wat betreft zijn sportclub: ‘Jullie moeten het doen, de 
jeugd heeft de toekomst’.

25. De eretekens van Jan Lesman als Pools soldaat. (foto collectie auteur)
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