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Inleiding
Het is zaterdag 28 oktober 1944 rond het middaguur als Theo Maas op de ouderlijke boerderij
aan de Kluisstraat in Bavel door zijn zus To aan tafel wordt geroepen. Tijdens de boterhammen met vet
horen ze plotseling donderslagen in de verte. “Da's vast den oorlog”, zegt broer Janus die opspringt en
buiten gaat kijken.” Pa trekt wit weg en volgt hem. Al weken wordt er in het dorp over gesproken. De
Duitse soldaten, die een maand terug nog waren komen helpen bij het rooien van de aardappels hadden
het ook gezegd. 'Es wird Krieg. Die Tommies kommen.'
Buiten ontdekken Janus en pa dat er links en rechts wat boerderijen in brand waren geschoten. Moeder
commandeert het gezin naar de schuilkelder. De 'schuilkelder' was een kuil van een paar meter diep,
overdekt met palen, takkenbossen en graszoden. Het gezin kijkt door het toegangsgat naar het gebied
tussen Bavel en Heusdenhout. Ze zien een zestal tanks naderen. “Tanks zoals we die nog nooit hadden
gezien”, vertelt Theo Maas. “Uit de loop komen lange stralen vuur, oranjerood.”
Moeder Maas pakt haar rozenkrans en begint het rozenhoedje te bidden. Janus gilt: “Pa, er komt rook uit
het dak!” En dan zien ze het alle vijf: grote slierten rook, onmiddellijk gevolgd door een vlammenzee die
langs de hele nok van het boerderijdak woedt.
Dit fragment uit een artikel 'van onze verslaggever' Peter Schouten stond op 28 oktober 1994 in de
Bredase krant De Stem.1 Het maakte deel uit van een serie 'De Polen komen', ter gelegenheid van vijftig
jaar Bredase bevrijding door de Eerste Poolse Pantserdivisie. De Poolse militairen onder leiding van
Generaal Maczek vormden een onderdeel van de geallieerde troepen, die vanaf de beroemde landing in
Normandië midden 1944 aan een opmars bezig waren in WestEuropa. Het waren dan wel niet de
'Tommies' die gekomen waren, toch had het iets toepasselijks. Het katholieke Breda door vrome
katholieke Polen bevrijd. Een gebeurtenis die zoals bovenstaande anekdote illustreert in haast iedere
Bredase familie voor een Poolse oorlogsherinnering heeft gezorgd.
Waarschijnlijk wordt geen gebeurtenis zo massaal herdacht als een oorlog. Niet voor niets haalt Herman
Simissen in zijn essay 'Their name liveth for everymore' een provocatieve uitspraak van G.K. Chesterton
aan. Deze beweert dat er een geschiedenis van de modernisering van Engeland te schrijven zou zijn aan de
hand van monumenten die na de Eerste Wereldoorlog werden opgericht.2 Oorlog tekent inderdaad mensen
én landschappen. Generaal Maczek merkt in zijn memoires op dat het welhaast traditie lijkt dat de edelste
monumenten der menselijke beschaving door oorlogsgeweld worden vernietigd.3 De ironie van de
geschiedenis is dat deze vernietiging vervolgens weer met een monument wordt herdacht, een monument
dat langzaam zelf weer historisch wordt. Op hun tocht van Normandië naar Wilhelmshaven trokken de
Poolse soldaten langs het oorlogsmonument de Menenpoort te Ieper. Veel meer nog dan het monument
spraken woordeloos tot hen de duizenden graven uit de Eerste Wereldoorlog die daar liggen.4
Een onderwerp bij uitstek dus voor een werkstuk over lieux de mémoire, het invloedrijke geschiedkundige
concept van de Franse historicus Pierre Nora. Nora zette zijn concept uiteen in een gelijknamig Franstalig
boekwerk, bestaande uit zeven delen, waarin Nora met hulp van vele andere historici een reeks aan Franse
Interview met Theo Maas in De Stem, 28 oktober 1994.
Dit interview werd in werkelijkheid geschreven door mijn vader, maar de journalist die de serie 'schreef'
wilde het enkel onder zijn eigen naam plaatsen...
2H. Simissen, 'Their name liveth for evermore' in: Dick Disselkoen ed., Lieux de mémoire (Heerlen 2008)
135.
3S.W. Maczek., Van paardenwagen tot tank. Oorlogsmemoires (19141946) van generaal Maczek
(Breda 2009) 91.
4S.W. Maczek, Van paardenwagen tot tank. Oorlogsmemoires (19141946) van generaal Maczek
(Breda 2009) 225.
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lieux de mémoire behandelt. Nora's uitgangspunt is het gevoel dat de geschiedenis versnelt.5 De start van
dit proces valt samen met de modernisering, en duurt voort in huidige tijden van globalisering. Dit zorgt
volgens Nora voor het almaar sneller verdwijnen van plaatsen van directe herinneringen, door hem milieux
de mémoire genoemd. Daardoor ontstaat de behoefte aan geprojecteerde herinneringsplaatsen. Nora
noemt deze plaatsen 'lieux de mémoire'. Nora maakt hierbij een onderscheid tussen materiële, functionele
en symbolische lieux de mémoire, al spelen de drie aspecten volgens hem altijd tegelijkertijd een rol. Hun
kracht ligt in de aanleg tot metamorfose. De symbolische lading van een plaats, standbeeld of voorwerp
kan van betekenis veranderen. Het belang van een bepaalde lieux de mémoire kan door de tijd afnemen, of
juist toenemen. Maar een levende lieux de mémoire wordt gekenmerkt door de wil tot herinnering.
In dit werkstuk zal ik enige van de Poolse lieux de mémoire die in Breda na de bevrijding zijn opgericht
analyseren. Ik heb me daarbij laten inspireren door Pouls' veelzijdige artikel 'Erinnerungsort Weimar',
waarin hij door de historische stad Weimar dwaalt. Ik heb alle Poolse monumenten in Breda en omgeving
bezocht, op zoek naar het gevoel van een tot leven komen van de geschiedenis.6 Kan men ook zeventig
jaar na dato dankzij deze lieux de mémoire de bevrijding nog (na)voelen?
Belangrijker nog voor de structuur en het wetenschappelijke gehalte van dit werkstuk zal het al eerder
genoemde artikel 'Their name liveth for evermore' van Simissen zijn. Simissen geeft hierin aan hoe we een
oorlogsmonument kunnen lezen aan de hand van een aantal vragen die bij ieder monument kunnen worden
gesteld. Het gaat Simissen daarbij vooral om de relatie die in de tijd wordt gelegd. Een monument herdenkt
een moment uit het verleden, maar zegt ook wat over het moment van oprichting. Zo kunnen we in Breda
zien dat de bevrijding al heel snel op zowel formele als informele manier wordt herdacht. Een vergelijkbare
herinneringshausse – Van Vree haalt het woord 'monumentenregen' aan  had in Engeland al na de Eerste
Wereldoorlog plaatsgevonden.7 Nederland was in die oorlog echter neutraal gebleven, en had dus nog wat
'in te halen'. Reden te meer dat 'onze' bevrijding als een bijzonder moment in de geschiedenis werd
gevoeld, een moment dat het waard was om vastgehouden te worden. Men wilde het zich herinneren.
Simissen signaleert in zijn artikel een veranderende functie in oorlogsmonumenten, na de scherp gevoelde
breuk van de Eerste Wereldoorlog. De traditie om oorlogen met monumenten te herdenken stamt al uit de
klassieke oudheid. De vormgeving van monumenten was ook na de Romeinse tijd nog lange tijd op de
oudheid geïnspireerd. Net als bij de Romeinen werden juist overwinningen bejubeld. De monumenten
hadden een nationalistische of zelfs patriottische toonzetting, en de oprichting ervan was een staatszaak. Dit
alles verandert volgens Simissen na de Eerste Wereldoorlog. Er kwam meer aandacht voor het individuele
lijden van mensen. Ik zal bekijken of ook aan de Bredase monumenten de genoemde veranderende functie
valt af te lezen.

P. Nora, 'Tussen herinnering en geschiedenis' in: Dick Disselkoen ed., Lieux de mémoire (Heerlen 2008)
15.
6J.H Pouls, 'Erinnerungsort Weimar. Over 'plaatsen van herinnering' en geschiedschrijving' in: Dick
Disselkoen ed., Lieux de mémoire (Heerlen 2008) 131.
7F. van Vree, In de schaduw van Auschwitz (Groningen 1995) 29.
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1. Polen, een nationmémoire
Waarschijnlijk zijn er weinig landen zo geschikt als Polen voor een beschrijving in de context van het begrip
lieux de mémoire. De Poolse geschiedenis is uiterst fragiel gebleken. Grenzen verschoven zo vaak dat het
'een land op wielen' werd genoemd.8 Eind achttiende eeuw werd Polen zelfs volledig van de kaart geveegd
toen het werd opgedeeld tussen de grote imperiale mogendheden Rusland, Pruisen en de Habsburgers.
Vanaf dat moment kon Polen nog wel bogen op de herinnering aan een trots verleden, maar niet langer op
een concrete plek van bestaan. Het Poolse volk was ontworteld, hun land bestond enkel nog in gedachten.
Dit geromantiseerde natieconcept is sterk geïnspireerd op de ideeën van de Duitse Romantiek, en wordt
met een term van de politicoloog Anderson aangeduid als 'imagined community'. Het boek Imagined
Communities van Anderson verscheen in 1983, slechts één jaar voor Nora's Lieux de Mémoire. Beide
begrippen liggen ook in elkaars verlengde. Van Vree haalt Hutton aan die het denken van Nora heeft
getypeerd als een romantische karakterisering van de herinnering.9 Volgens Rechniewski kan men lieux de
mémoire zien als de parameters die tezamen een 'imagined community' vormen.10 Het zijn aldus Tai juist de
landen die geboren dan wel bedreigd worden die de grootste behoefte aan lieux de mémoire. Tai knoopt
hieraan haar kritiek op Nora vast, die ze verwijt slechts dankzij een zeker historisch revisionisme een
ouderwetse visie van Frankrijk als nationale eenheidsstaat te kunnen presenteren.11 Tai noemt dit een
'nationmémoire'.12
Voor de natieloze Polen was een nationmémoire echter jarenlang de enige mogelijkheid om zich een land
te voelen. Zodoende werden vele generaties Polen op middelbare scholen opgevoed met slechts een
krachtig romantischliterair idee van hun herinnerde vaderland, gecreëerd door romanciers als Sinckiewicz.
We zien hier de pedagogische functie van de collectieve herinneringscultuur.13 Ook generaal Maczek
refereert op dramatische momenten in zijn memoires aan de tragische lessen van de Poolse literator,
bijvoorbeeld als zijn familie gevaar loopt.14
De Poolse identiteit begon in deze 'nationmémoire ' samen te vallen met het katholicisme. Polen was een
spiritueel koninkrijk geworden.15 De Poolse nationalisten waren overtuigd van een heilige missie, een
zendingsdrang die zich noodgedwongen niets van grenzen aantrok. De Poolse dichter Mickiewicz zag
Polen als de 'Christus der Naties', dat dankzij zijn lijden zou herrijzen om dan zijn zusternaties te dienen.
Het bleef niet bij woorden alleen, al in 1830 vochten Polen op diverse plaatsen in Europa voor de
onafhankelijkheid van andere naties en tégen imperiale overheersing, deels uit hoop op wederdiensten,
maar ook vanuit het geloof dat dit de Poolse missie in Europa was. Hun motto? 'Voor jullie vrijheid en de
onze', precies de slogan van de Poolse divisie onder leiding van Generaal Maczek, ruim een eeuw later!

A. Labrie, 'Van Wenen tot Frankfurt, 18151848' in: Leo H.M. Wessels en Toon Bosch eds.,
Nationalisme, naties en staten (Heerlen 2012) 200, 250259.
8

F. van Vree, In de schaduw van Auschwitz (Groningen 1995) 16.
E. Rechniewski, 'The construction of national memory in the era of commemoration', Modern Greek
Studies (N/A, Special Issue on Culture and Memory) (Sydney 2006) 6979.
11
H. Ho Tai., 'Remembered realms: Pierre Nora and French national memory' in: Dick Disselkoen ed.,
Lieux de mémoire (Heerlen 2008) 56.
12Ho Tai, H., 'Remembered realms: Pierre Nora and French national memory' in: Dick Disselkoen ed.,
Lieux de mémoire (Heerlen 2008) 64.
13S. Hogervorst, Onwrikbare herinnering. Herinneringscultuur van Ravensbrück in Europa
19452010 (Hilversum 2010) 20.
14
S.W. Maczek., Van paardenwagen tot tank. Oorlogsmemoires (19141946) van generaal Maczek
(Breda 2009) 63.
15M. Lok, 'IJzer en bloed: staatsvorming en nationalisme 18481914' in: Leo H.M. Wessels en Toon
Bosch eds., Nationalisme, naties en staten (Heerlen 2012) 366369.
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Daarmee zijn we in de twintigste eeuw beland. Na de Eerste Wereldoorlog verandert de situatie van Polen
totaal. Het land bestaat weer. Het geluk blijkt echter van korte duur, als de Duitsers in 1939 het land
binnenvallen en inlijven. De romantische inborst en het historisch besef van de Polen waren opnieuw bittere
noodzaak. Als de voormalige filosofiestudent Maczek in 1941 voor het eerst een brigade onder zijn leiding
krijgt herstelt hij om het moreel op te vijzelen de traditionele namen zoals Ulanen, Dragonders en
Podhalanen.16 Een bewuste zet om een eenheid te smeden van de bonte verzameling avonturiers. Een natie
in gevaar heeft altijd een aantrekkingskracht over de grenzen heen gehad. Net zoals de dichter Lord Byron
zich ooit geroepen voelde om voor de Griekse onafhankelijkheid te vechten, melden zich gedurende de
Tweede Wereldoorlog manschappen van heinde en verre om in het Poolse leger te dienen.17 Maczek
noemt voorbeelden van soldaten uit LatijnsAmerika met een verre Poolse achtergrond, maar ook Engelse
avonturiers zonder enige familiale band streden voor de Poolse zaak.18
Als in 1942 te Schotland de Eerste Poolse Pantserdivisie wordt opgericht kiest men op aandringen van
Maczek als embleem een ridderhelm getooid met veren. Dit beeld werd ontleend aan de adellijke
Huzarenridders, die hun harnas en wapentuig met een tooi van adelaarsveren optuigden. In volle galop gaf
dit door de luchtstroom een angstaanjagend geluid. Deze cavalerie der Huzaren speelde een belangrijke rol
toen koning Jan Sobieski in 1683 de Turken bij Wenen versloeg.19 Ook in de moderne context van een
pantsereenheid een goedgekozen embleem, omdat snelheid het stokpaardje van Generaal Maczek was.
Het is deze Poolse multinationale pantserdivisie die vele duizenden kilometers van huis de stad Breda eind
oktober 1944 zal bevrijden, een van haar grootste successen. Het is dus mede dankzij een
achttiendeeeuws romantisch idee dat er in Breda vele Poolse sporen te vinden zijn.

T. Peeters, Eerste Poolse pantserdivisie in Nederland (Breda 1978) 22.
A. Labrie, 'Van Wenen tot Frankfurt, 18151848' in: Leo H.M. Wessels en Toon Bosch eds.,
Nationalisme, naties en staten (Heerlen 2012) 245.
18S.W. Maczek, Van paardenwagen tot tank. Oorlogsmemoires (19141946) van generaal Maczek
(Breda 2009) 172 en 264.
19J. van Alphen, 3 november 1944. De slag om het Markkanaal, Oorlog en bevrijding in woord en
beeld (Breda 1984) 37.
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2. Poolse herinneringsplaatsen in Breda
De bevrijding van de Duitse bezetters werd in heel Nederland al snel herdacht. Ik zal in dit hoofdstuk enige
van de destijds in Breda opgerichte lieux de mémoire analyseren op de manier die Simissen in zijn essay
'Their name liveth for everymore' heeft voorgesteld. Simissen leg daar uit hoe bij het bekijken van een
oorlogsmonument een zevental vragen kunnen worden gesteld, om zo de betekenis ervan duidelijker tot
uitdrukking te kunnen brengen.20 Hij varieert hierbij op de topische vragen, de zogenaamde vijf W's. (Wie,
wat, waar, wanneer en waarom.)21 Daarnaast bekijkt Simissen het beoogde publiek van het monument, en
of het monument nog in gebruik is.
De drie hierna besproken voorbeelden zijn slechts een kleine greep uit de vele Poolse herdenkingsplekken
die in Breda en omgeving te vinden zijn. In zijn memoires wijdt Maczek een heel hoofdstuk met de titel
'Non Omnia Morir' aan de verschillende gedenktekens die voor de Poolse militairen werden opgericht. Het
zijn er verspreid over WestEuropa tientallen.22
De belangrijkste en meest functionele lieux de mémoire zijn de Poolse militaire begraafplaatsen, waarvan
er twee in Breda en één in Oosterhout te vinden zijn. Op de grootste daarvan ligt ook generaal Maczek
begraven, die op 102jarige leeftijd in 1994 overleed. Op deze begraafplaatsen worden nog jaarlijks
plechtigheden gehouden. Er staan uitgebreide informatieborden in zowel het Pools als het Nederlands. In
2001 werd er een nieuw gedenkteken geplaatst op het kleinere Bredase ereveld. De plaquette (zie
afbeelding 4) toont naast het logo van de pantserdivisie de woorden 'Dziękujemy Wam Polacy' ('dank aan
de Polen'). Meteen na de bevrijding werden deze woorden door de plaatselijke bevolking op bordjes
geschreven, die ze voor hun ramen zetten.
2.1 Poolse tank

Afb. 1 De Poolse tank in het Wilhelminapark
Het oudste oorlogsmonument dat de Bredase bevrijding herdenkt is ook het meest direct. Gedurende de
strijd om Breda maakte de Poolse Pantserdivisie vier tanks buit waaronder een volledig onbeschadigde
door de Duitsers in de steek gelaten tank. De Polen zelf reden in relatief slechte tanks van Amerikaanse
H. Simissen., 'Their name liveth for evermore' in: Dick Disselkoen ed., Lieux de mémoire (Heerlen
2008) 133.
21http://nl.wikipedia.org/wiki/Topische_vragen (1605'14).
22
S. W. Maczek, Van paardenwagen tot tank. Oorlogsmemoires (19141946) van generaal Maczek
(Breda 2009) 286.
20
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makelij, die vaak geen partij bleken voor de sterker bepantserde Duitse tanks.23 Deze Panthertank
vormde dan ook een welkome aanvulling op het materieel en werd door de Polen de rest van de
campagne in gebruik genomen. De Pantserdivisie trok, na eind '44 in Breda te hebben overwinterd, in het
voorjaar van '45 op richting Duitsland, waarna de divisie en de tank hun eindpunt in Wilhelmshaven
bereikten. Toen de Duitsers capituleerden, stuurden de Polen de tank vervolgens op een dieplader terug
naar Breda. Het waren dus de bevrijders zelf die een monument oprichten voor hun overwinning! Het lijkt
zodoende weinig vergezocht om de tank als een hedendaagse scalp te interpreteren. De boodschap die het
monument uitdraagt is een fysiek bewijs van een verslagen vijand.
Op 29 oktober 1945, precies één jaar na de bevrijding dus, werd de tank als monument onthuld door
burgemeester Van Slobbe. Op de tank zijn twee inscripties aangebracht, één in het Pools en één in het
Nederlands. De Poolse inscriptie is eenvoudig: 'Miastu Breda 1 Pol. DYW. PANC. 29.X.45.R met
ernaast het Poolse wapen en het logo van de Pantserdivisie. ('Miastu' is Pools voor 'stad'.) Eronder staat in
het Nederlands: 'Dit geschenk van de Polen wordt in de hoede van het publiek aanbevolen', met daaronder
het stadswapen van Breda. De tank wijst de bewoners van Breda er zo op wie hun bevrijders waren. 'In
de hoede van het publiek' kan men opvatten als een boodschap dat het nu weer aan het publiek zelf is om
zorg te dragen voor de vrijheid. Het taalgebruik van deze spreuk doet nogal bijbels aan – vergelijk: 'In den
hoede van den Heere' – en deze christelijke manier van uitdrukken was dan ook gebruikelijk voor teksten
op monumenten die kort na de oorlog werden opgericht.24 Waar het taalgebruik als plechtig is te duiden,
kan de tank tevens als een voorbeeld dienen van wat Van Vree in de woorden van een lid van de
Nationale Monumenten Commissie een 'homemade monument' noemt. Dit waren spontane monumenten
uit de eerste fase van het herdenken, waarvoor soms oorlogsmateriaal werd gebruikt.25
De tank staat al zeventig jaar op dezelfde plek in het centrum van de stad, aan de rand van het chique
Wilhelminapark. Op de keuze voor juist deze locatie zal ik verderop in dit hoofdstuk kort terugkomen. De
tank is – als monument! – nog altijd in gebruik. In 2004 werd het object met geld van een Britse miljonair
gerestaureerd.26 De tank werd toen op een voetstuk geplaatst en kreeg een nieuw likje verf, waardoor ze
tegenwoordig van buiten in authentieke staat is hersteld. Een tank van dit kaliber is een zeldzaamheid, er is
in Nederland slechts één ander exemplaar te vinden. Heden ten dage trekt de tank daarom een zeer
specifiek publiek van geïnteresseerden, zoals discussies op verschillende websites over oorlogsmateriaal
bewijzen.27 De 'Poolse' tank, de naam die de Duitse nazitank in de volksmond kreeg, is niet de enige tank
die ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland staat. In Ede staat een Canadese tank, en in
Groesbeek een Amerikaanse.28 Het is wél het enige vijandelijke exemplaar dat als monument dient.
De tank is een duidelijk bewijs voor het door Nora gesignaleerde gegeven dat alle drie de elementen
tezamen optreden. De tank staat er heden ten dage als symbool van de bevrijding, maar opmerkelijk is nu
juist dat de tank méér dan gebruikelijk bij oorlogsmonumenten 'oorlogsmaterie' is. Het is geen standbeeld
of een gedenkplaat, maar een authentieke tank. Het kost bepaald geen moeite de tank rijdend voor te
stellen. Ze verkrijgt haar krachtige symbolische functie juist doordat ze functioneel wás.

T. Peeters, Eerste Poolse pantserdivisie in Nederland (Breda 1978) 36, 43 en 107.
F. van Vree, In de schaduw van Auschwitz (Groningen 1995) 50.
25F. van Vree, In de schaduw van Auschwitz (Groningen 1995) 3132.
23
24

26

http://www.vereniging1epoolsepantserdivisienederland.nl/archief%202004.htm (1804'14).
Bijvoorbeeld http://hbpbunkerforum.nl/showthread.php?4971TigertankinBreda en
http://nl.tracesofwar.com/artikel/2/PantherTankBreda.htm (1804'14).
28
http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1306 en
http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/1431 (2404'14).
27
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2.2 Pools monument

Afb. 2 Het Poolse monument in het Wilhelminapark
Schuin tegenover de tank bevindt zich een ander Pools oorlogsmonument met een veel statiger, zelfs wat
cerebraal karakter. Ook dit monument bevindt zich in het stadspark, dat door de Generaal Maczekstraat
in twee helften uiteen valt. Deze straatnaam is op zichzelf ook weer een lieux de mémoire. Met de tank aan
de overkant van het standbeeld is doelbewust een herinneringsplek gecreëerd. De beide Poolse
monumenten staan juist op deze plaats omdat de Polen in het Wilhelminapark heftige gevechten leveren
met Duitse soldaten, die zich in het lommerrijke park schuil hielden.29 Beide monumenten zijn dus zeer
nadrukkelijk met hun authentieke locatie verbonden.
Op initiatief van de locoburgemeester Van Mierlo werd er bijna een jaar na de Bredase bevrijding in
september 1945 een comité opgericht dat zorg moest dragen voor de oprichting van twee monumenten,
één “voor de Bredase gevallenen” en één “voor de Poolse bevrijders”. Dit comité heeft zich vanaf begin
1946 drie jaar beziggehouden met zowel het ontwerp als financiering van het Poolse monument, zoals in
het Bredase gemeentearchief is terug te vinden. Gedurende de jaren tot oprichting passeren mogelijke
ontwerpen, waaronder een ridder te paard herinnerend aan de Huzaren.30 Er wordt gekozen voor een
ontwerp van de Bredase beeldhouwer IngenHousz, telg uit een bekend patriciërsgeslacht. Gedurende de
gemeentelijke aanbesteding is te merken dat we inmiddels een andere fase van het herdenken zijn
binnengetreden. Hier geen spontaniteit, maar een toegekende subsidieaanvraag bij de Nationale
Monumentencommissie, en een officiële plechtigheid als sluitstuk van een langjarig proces.
De onthulling van het monument werd gezien als het hoogtepunt van de viering van het eerste lustrum van
de bevrijding. Ze geschiedde wederom door burgemeester Van Slobbe, in aanwezigheid van enkele
honderden Poolse soldaten, waaronder ook Generaal Maczek.31
29

http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/3088 (2304'14).
http://collecties.breda.nl/Atlantis/?application=Archief%20en%20Inventarisbeheer&database=aeni&sessienummer=1
a.6988&aantal_per_pagina=10&service=object&templatename=detailBestanddeel.htm&highlight=off&recordnumber
=0&detailobject=%3Cd%7cdevweb02%3aC%3a%2fData%2fSystem%2fAtlantis%2fAtlantisdatabase%2fatlantis.aeni
.db%7c82%7c0%7c6764%7c10000%3E (2604'14).
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Zij zagen een sokkel waarop een adelaar staat afgebeeld naast de inscriptie: 'Dank aan onze Poolse
bevrijders 29 oktober 1944', een eenvoudige tekst in overeenkomst met de opdracht die het comité was
gesteld, namelijk een eerbetoon aan de Poolse bevrijders brengen.
Op de stenen obelisk staat een bronzen beeld van de wereldbol met daarboven twee bronzen adelaars in
gevecht, waarbij de Duitse adelaar het onderspit delft tegen de Poolse adelaar. De boodschap van de
glorie van een krachtige overwinning is duidelijk. Om de sokkel heen staan bloemperkjes met witte
vredesbloemen. Het pad richting sokkel heeft een Tvorm, waardoor je met wat fantasie de verticale
sokkel van het monument als de bovenste arm van een christelijk kruisteken kunt zien.
Het monument richt zich op een algemeen Nederlands publiek. In tegenstelling tot veel andere Poolse lieux
de mémoire in de stad is er hier nergens een Poolse tekst te vinden. Toen ik het bezocht maakte het
monument een goed onderhouden indruk, zo stonden er recent geplaatste kaarsjes.
Als we nu een figuurlijke stap terugdoen, kan dit standbeeld in een langjarige traditie van
oorlogsherdenking worden geplaatst. Simissen stelt dat het oprichten van oorlogsmonumenten een traditie
is die van de Romeinen is overgenomen. De invloed van de Romeinen kan men in de vormgeving van vele
oorlogsmonumenten terugvinden. Simissen illustreert de blijvende doorwerking van de Romeinse invloed
door in zijn essay de zuil van Trajanus en Nelson's Column na elkaar te behandelen.32 Hij laat zo zien dat
zowel het doel als de beeldtaal van de twee overwinningszuilen goed te vergelijken valt. Ook het Poolse
monument in Breda kunnen we probleemloos met deze overwinningszuilen vergelijken. We zien de drie
aspecten die Simissen aan een klassiek oorlogsmonument onderscheidt hier duidelijk terugkomen. Het
monument heeft een officieel karakter en is opgericht ter nagedachtenis aan een overwinning. Net zoals de
daden van Nelson voor de vergetelheid moeten worden behoed, wordt in Breda de Poolse overwinning in
herinnering gehouden. De ideologische symbolen die in de vormgeving van de Bredase zuil terugkomen zijn
al even klassiek van aard als de boodschap. Op de zuil van Trajanus stond aanvankelijk ook een adelaar,
voordat het dier vervangen werd door een beeld van de keizer. De Romeinen gebruikten de adelaar al als
symbool van kracht op hun legervaandels, een praktijk die later door vele Europese landen in hun wapens
werd overgenomen.33 Zowel Polen als Duitsland behoren tot die landen, zodat op het Bredase standbeeld
de ene adelaar de andere adelaar moet doden, wat het beeld een vleugje 'Homo homini lupus est'
meegeeft.
Pierre Nora zou dit monument als een symbolische lieu de mémoire van het dominante soort kunnen
omschrijven. Hij noemt als eigenschappen van dit soort monumenten dat ze spectaculair en triomfantelijk
overkomen, vaak van bovenaf opgelegd zijn door een instantie, en een zekere kilte en plechtigheid
uitstralen.34

H. Simissen, 'Their name liveth for evermore' in: Dick Disselkoen ed., Lieux de mémoire (Heerlen 2008)
135140.
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Aquila_(veldteken) (1704’14).

P. Nora, 'Tussen herinnering en geschiedenis' in: Dick Disselkoen ed., Lieux de mémoire (Heerlen
2008) 31.
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2.3 Poolse kapel

Afb. 3 Het Mariaicoon van Częstochowa in de Poolse kapel in Breda
In het eerste hoofdstuk werd vermeld dat één van de pijlers van het Poolse natiebesef het katholicisme is,
daarnaast hebben we de panEuropese vrijheidsstrijd en het volksgevoel als andere elementen terug zien
komen. Het leek me daarom goed om ook nog kort stil te staan bij een religieuze lieu de mémoire. Het is
wellicht in het katholieke levensgevoel dat de Poolse bevrijders en de lokale bevolking elkaar het meest
vonden. De Poolse bevrijders zagen Breda als de katholieke hoofdstad van Nederland, en de Grote Kerk
maakte al van verre indruk.35
De Poolse open luchtkapel verrees in het Mariajaar 1954. Het initiatief voor de kapel werd niet door de
gemeente genomen, maar kwam van een uit de burgerij opgericht comité “tot bouw van een kapel ter ere
van O.L. Czetochowa”.36 Stoot tot de oprichting van het comité werd overigens volgens de
gemeentenotulen gegeven door 'zijne hoogwaardige excellentie mgr. J. Baeten, bisschop van Breda', die er
vanzelfsprekend ook enig religieus motief mee zal hebben gehad. In de gemeentelijke vergadering waarin
dit idee voor het eerst naar voren komt maakt een raadslid zich druk om de beplanting. Mede daarom
besluit de vergadering het gevraagde stuk grond in erfpacht te geven, zodat de gemeente de controle
behoudt en de beplanting rond de kapel niet gaat disharmoniëren met de parkaanleg.37
Wie het monument nader bekijkt, ziet dat het monument de Poolse bevrijders eert met een tekst: 'Uit dank
voor de bevrijding 1944 gebouwd in Mariajaar 1954'. Het katholieke monument toont het portret van
Maria, uitgevoerd in en mozaïek dat een kopie is van de Zwarte Madonna van Częstochowa. Merk op dat
we hier dus te maken hebben met een lieu de mémoire die zelf elders ook al een lieu de mémoire is! De
oorspronkelijke afbeelding van het Poolse icoon zou bij een bestorming door de protestantse Hussieten

S.W. Maczek., Van paardenwagen tot tank. Oorlogsmemoires (19141946) van generaal Maczek
(Breda 2009) 236.
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http://deventit.breda.nl/Atlantispubliek/gedrukte%20bronnen.aspx#media/74465668/1 (260414).
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ontvreemd zijn, waarbij het enkele wonderbaarlijke littekens opliep.38 Deze wonden gaven het icoon haar
vereerde status. Juist in een oorlogskapel kunnen we deze littekens als toepasselijk beschouwen, al zal de
boodschap van de kapel toch vooral devoot zijn. De Mariavereringssymboliek is immers verder algemeen
van aard. Een subtiel detail is een verscholen plaquette aan de achterzijde van het icoon. Op een
ondersteunend muurtje is het embleem van de Pantserdivisie te zien, met eromheen dezelfde tekst die we
binnen al lazen. De kapel is nog altijd in gebruik bij de Poolse gemeenschap in Breda, zowel voor
herdenkingen als eucharistievieringen.39
De Poolse kapel is zeker niet de enige in zijn soort; in heel katholiek Nederland is een traditie van
bevrijdingskapellen, bijna altijd als inlossing van een vrome gelofte. Zo werd in de binnenstad van Breda de
St. Joost kapel hersteld, dit op aandringen van Monseigneur Hopmans, die een kapel had beloofd als
Breda van verdere rampspoed gevrijwaard zou blijven. In de gerestaureerde St. Joostkapel heeft daarom
één van de zes gebrandschilderde ramen de Poolse bevrijding als onderwerp.40

Afb. 4 De plaquette op het Poolse Ereveld Ginneken
Omdat bevrijding mensenwerk is besluit ik mijn verkenning met een vrolijke noot. Al snel na de bevrijding
kreeg Breda de naam zeer gastvrij met haar bevrijders om te zijn gegaan. Hoewel ik een scriptie
tegenkwam die dit beeld genuanceerd heeft, houden boeken als Tussen Vrijheid en Vrede dit in alle
opzichte romantische beeld in ere.41 Waar in andere plaatsen vrouwen die teveel omgang hadden met
Amerikaanse militairen werden kaalgeschoren, maakte in Breda vrouwen door middel van een citroengeel
sjaaltje trots bekend dat zij verkering hadden met een Poolse militair.42 Enkele honderden BredaasPoolse
gezinnen waren het gevolg.43
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3. Conclusie
Nu er verscheidene Poolse sporen in Breda zijn bekeken, kunnen we terugkeren naar de in de inleiding
opgeroepen vragen. Het is dit jaar zeventig jaar geleden dat de Polen Breda bevrijden. De ooggetuigen
sterven langzaam uit. Bestaat de wil tot herinnering eigenlijk nog wel, de nagevoelde band die zo
noodzakelijk is om een lieu de mémoire levend te houden. Ik merkte uit reacties in mijn directe omgeving
dat de verschillende gedenktekens plekken worden gevonden waar je 'aan voorbij fietst zonder ze nog op
te merken.' Wie geen Poolse familie heeft, ziet weinig in een symbolisch standbeeld, en een tank wordt
langzaam een klimobject voor spelende kinderen.
Anders wordt het voor wie zich in de Poolse geschiedenis van Breda verdiept, zoals ik dit voorjaar heb
gedaan. Het moment dat me het meest bijstaat is een bezoekje aan het Generaal Maczekmuseum,
gevestigd op één van de legerterreinen die in KMAstad Breda te vinden zijn. Bij de ingang staat een man
in een shirt met een logo van de Pantserdivisie te wachten tot het museum geopend wordt. Hij begint
meteen geëmotioneerd te vertellen dat zijn opa deel uitmaakte van de pantserdivisie. Het is het verhaal van
iemand die nog deel uitmaakt van wat Assmann het communicatieve geheugen van de historische
gebeurtenis noemt.44 Ook binnen in het museum hangen de emoties nog altijd in de lucht. De geur van de
oude outfits helpt een handje om je even terug in de geschiedenis te wanen. Dan realiseert de bezoeker
zich het bloed, het zweet en de tranen die een bevrijding vergt. Weg is de 'vrijblijvendheid' en de 'afstand'
die de hedendaagse historische cultuur volgens Nora kenmerkt.45
Als uitgangspunt van dit werkstuk diende Simissens analyse van de geschiedenis van oorlogsmonumenten.
Ik heb zijn voorgestelde vraagmodel op een drietal Poolse lieux toegepast. Nu kan worden bekeken of
deze monumenten aan de gesignaleerde veranderende functie voldoen. Deze bedoelde veranderende
functie behelst een omslag in de traditie van oorlogsmonumenten na de Eerste Wereldoorlog. De breuk van
deze oorlog zou ertoe hebben geleid dat er in de monumenten meer aandacht kwam voor het individu én
voor het leed van oorlog, in plaats van het nationalistisch patriottisme. In de Bredase monumenten is hier
echter weinig van terug te vinden. Zeker het Poolse Monument in het Wilhelminapark is een zuil van oude
triomfantelijke snit. Ook de tank en de kapel besteden geen aandacht aan individuen of de pijn van de
oorlog. Ze eren de bevrijders, niet als individuele personen, maar als een hele divisie of zelfs als een heel
volk. Simissen illustreert de omslag dan ook met monumenten uit landen die in de Eerste Wereldoorlog
hebben geleden. De breuk in de collectieve herinnering heeft in Nederland wel plaatsgevonden, maar later.
In het Nederlandse perspectief kunnen we daarvoor wellicht beter aansluiten bij een ander omslagpunt in
de herdenkingscultuur. Deze verschuiving in betekenisgeving wordt door De Vree uitgebreid besproken in
zijn betekenisvol getitelde boek In de schaduw van Auschwitz.
De eerste tien jaar na de oorlog grijpen de patriottische bevrijdingsmonumenten nog terug op oude
christelijke en klassieke beeldtaal, zoals ook de monumenten van vóór de Eerste Wereldoorlog deden. De
hoopgevende boodschap is er een van een lijden dat niet vergeefs is geweest.46 De Bredase lieux de
mémoire die aan de Polen zijn gewijd ademen dezelfde sfeer, en zijn ook allemaal binnen tien jaar na
bevrijding onthuld. De Vree stelt dat in Nederland pas vanaf de jaren '60 steeds meer aandacht kwam
voor het leed dat de Joden is aangedaan in de Tweede Wereldoorlog. Dit besef drong het triomfantelijke
gevoel van een eensgezind nationaal lijden richting de schaduw van de Holocaustherinnering.47
Simissen heeft zeer zeker gelijk met zijn opmerking dat oorlogsmonumenten een complexe relatie in de tijd
S. Hogervorst, Onwrikbare herinnering. Herinneringscultuur van Ravensbrück in Europa
19452010 (Hilversum 2010) 20.
45F. van Vree, In de schaduw van Auschwitz (Groningen 1995) 162.
46F. van Vree, In de schaduw van Auschwitz (Groningen 1995) 50.
47Hogervorst, S., Onwrikbare herinnering. Herinneringscultuur van Ravensbrück in Europa
19452010 (Hilversum 2010) 120.
44
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leggen. Ook de Bredase monumenten spreken overduidelijk de taal van hun geboortejaren. De tank is een
eerste spontane uiting van herdenken, de zuil is een monument uit de fase van officiële herdenkingen op
overheidsniveau, en de kapel is een late uitloper van deze symbolischeideologische fase.
Als we de veranderende functie van oorlogsmonumenten in Breda willen zien, moeten we onze blik van de
Polen naar elders verleggen. Zo kreeg Breda in 2011 haar eerste Joodse monument.48 De neutrale
zwerfkei benadrukt de schuld van de menselijke beschaving als geheel.49 De steen – letterlijk een zware
last – bevindt zich overigens in hetzelfde Wilhelminapark als waar de Poolse lieux de mémoire al
decennialang stonden. In de beleving van een middelgrote stad speelde de Shoah in het herdenken
blijkbaar maar een beperkte rol. Hier op deze plek over theoretiseren heeft weinig zin, al lijkt Herzberg
met zijn opmerking dat de Jodenvervolging lange tijd niet als nationale geschiedenis werd gevoeld wel eens
in nóg sterkere mate voor het lokale niveau kunnen gelden.50
Een ander recent geplaatst gedenkteken heeft ook in Breda meer aandacht voor individuen. In 2006 werd
een vergissingsbombardement van een geallieerde jager herdacht met een plaquette met daarop twintig
namen.51 Daarmee zijn we weer terug op het betrekkelijk kleinschalige niveau waarover dit werkstuk
uiteindelijk gaat. De microhistorie die in de grote lijn van de geschiedenis een vrij triviaal detail is, maar
zich scherper in het geheugen van betrokkenen aftekent dan een onbevattelijk groot lijden, een lijden dat
wellicht onuitdrukbaar is.
Laten we tot daarom een laatste keer terugkeren naar die dagen eind oktober 1944. Terwijl de boerderij
van de familie van Theo Maas langzaam door de vlammen werd opgeslokt stoppen er af en toe
pantserwagens op het erf. 'Soldaten in voor ons onbekende uniformen en het woord 'Poland' op de mouw
stapten uit en riepen onverstaanbare dingen naar ons. Daarna verdwenen ze weer.' Daags na de slag zoekt
de familie Maas onderdak bij een buur. Ze weten intussen dat de Polen Breda bevrijd hebben, en dat dit in
de stad uitgebreid gevierd wordt. “Bij ons viel er weinig te vieren, of het moet zijn dat we het er allemaal
levend van hebben afgebracht.'
De boerderij is later in volle glorie weer opgebouwd. Op de oude fundamenten. Ze zou er nog gestaan
hebben, ware het niet dat ook deze persoonlijke herinnering Pierre Nora's stelling over de versnelling van
de geschiedenis bewijst. Milieux de mémoire maken het tegenwoordig niet lang meer. Mijn opa kon op de
foto in de krant enkel nog naar een snelweg wijzen. De A58 was er overheen gewalst.

Afb. 4 Het artikel uit de Stem, de foto op de foto is gemaakt door Cor Viveen
http://www.omroepbrabant.nl/?news/153340522/Joods+monument+Breda+onthuld.aspx (2904’14).
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F. van Vree, In de schaduw van Auschwitz (Groningen 1995) 93.

50
51
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