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VOORWOORD MET ENIGE UITLEG.
In het voorjaar van 2014 werd ik buitengewoon verrast met een Dagboek dat ik van de kinderen

van mijn zus, Mies Uijtenhaak-de Leeuw kreeg om in te kijken. Die kinderen waren Jacqueline en

Ineke Uijtenhaak. Zij hadden het dagboek gevonden bij hun moeder, na haar overlijden op 84jarige leeftijd in 2003.Het is een dagboek, geschreven in de Tweede Wereldoorlog rond de

bevrijdingsdagen van Breda, en het loopt van 28 oktober t/m 31 december 1944. Daar ook ik
deze bevrijding mèt haar heb meegemaakt sprak het mij geweldig aan en besloot ik er een

boekwerkje van te maken. Ik wist niet meer dat Mies toen een dagboek bijhield. Het is dan ook al
70 jaar geleden!

Er staan voor mij heel veel herinneringen in, zoals wij deze dagen vol angst en gevaren in de kelder

van ons huis in de Regentesselaan 17 in Ginneken meemaakten.

Het dagboek was bedoeld voor haar vroegere verloofde Pim Carati, tijdens de oorlog wonende in
Rotterdam. Mies is echter later in Indië getrouwd toen zij in militaire dienst was bij het

VHK.(Vrouwelijk Hulp Korps) van de Koninklijke Landmacht, met Bob Uijtenhaak, destijds in

dienst van het KNIL (verbindingsdienst).

Tijdens de bevrijding van Breda door o.m. de 1ste Poolse Pantser Divisie, bestond onze familie

uit 6 personen. Mijn vader (58), Moeder (54), Theo (26), Mies (25), Ton (18) en ik (16). Ook

hadden wij in die dagen onderduikers in huis. Dit waren Koos (24) en Ton (21) van der Poel, die
als lid van de “Ondergrondse” in Breda, door de Duitsers gezocht werden. Koos was adjudant
van de Gewestelijk Commandant van de organisatie “Delta West Noord Brabant”. Zijn broer

Ton was in diezelfde organisatie code officier. Zoals beschreven in haar dagboek hebben wij
wekenlang in de kelder van ons huis vertoefd. Het buitenraampje aan de bovenkant was

afgeschermd met zandzakken. De kelder was ongeveer 4 meter lang en 2.5 meter breed. Hier

schuilden wij dag en nacht met 8 personen. Gelukkig hebben we geen directe treffers op of bij ons
huis gehad van artillerie en/of mortiergranaten maar wel veel schade aan ruiten, dakpannen, etc.

Onder de tekst van het geschreven dagboek heb ik de tekst met de pc herhaald om meteen uitleg
te kunnen geven wat Mies bedoelde. Dit is cursief en tussen haakjes aangegeven achter het
onderwerp of onder aan de bladzijde. Haar handschrift was voortreffelijk en bij slecht- of

kaarslicht geschreven. Ik heb de grootte van de bladzijden van het dagboek iets moeten verkleinen

om alles op één bladzijde te kunnen houden.
Vaak wordt in het dagboek geschreven over de ‘’moffen”. De haat tegen de Duitsers was zo groot
dat dit woord door iedereen gebruikt werd. Het is een scheldwoord dat in die tijd veel in
Nederland en Vlaanderen gebruikt werd.
Achter in dit boekwerkje zijn foto’s opgenomen, waaronder ook nooit eerder gepubliceerde foto’s,

met een verklarende tekst. Ook enkele overzichtskaarten van de opmars der geallieerden.

Met betrekking tot de levensbeschouwing waren de tijden toen intenser. Het katholicisme was
volop in bloei. Maar dat was bij alle geloofsovertuigingen zo. Angst leert bidden! De kerken zaten
vol! Het gaf je troost in al die bange dagen vol directe gevaren.

Een Cri du Coeur!

Mies en onze hele familie vonden troost daarin. En de openhartigheid waarop Mies het op schrift
stelde. Het lijkt soms wat overdreven. Maar de granaten en V-1’s zullen maar wekenlang over je
heen vliegen!

Behalve deze (mortier)granaten was de geallieerde luchtmacht buitengewoon actief om de troepen
op de grond te ondersteunen.

De R.A.F.(Royal Air Force) en de U.S.A.F.(United States Air Force) waren dag en nacht

(met lichtfakkels) in de lucht bij goed weer. Met z.g. “sweeps” stroopten jachtvliegtuigen het land af
en beschoten alles wat ze maar tegenkwamen om de Duitse troepen bij hun terugtocht naar de

Moerdijkbruggen te belemmeren. Wegen, kruispunten, treinen, kazernes, schepen, vliegvelden,
auto’s, etc. De Duitsers waren doodsbang om overdag hun troepen te verplaatsen.

Mies heeft het voortdurend over vliegtuigen die overkwamen. Het was dan ook voortdurend flink
schrikken want ze vlogen overdag vaak lager dan de kerktoren van de Laurentiuskerk in Ginneken.
Wij, de jongens, hadden allen de “razzia”-leeftijd en wij kwamen overdag nauwelijks op straat, alert
om niet onverwacht opgepakt te worden. Dan moest je je van de Duitsers melden bij een

vrachtwagen om naar het Mastbos te gaan om loopgraven te graven. Je eigen schop moest je
meenemen!

Voor Mies, en voor ons allemaal op die leeftijd, was er tijdens de oorlog geen enkel perspectief.
Later, toen wij bevrijd waren, en toen wij Engelsen, Canadezen, Amerikanen en Polen spraken,
ontdekten wij dat de wereld groter was dan Breda. Landen en steden, waar deze militairen

vandaan kwamen, maakten ons allemaal nieuwsgierig. Daar wilde je meer van weten. Daar wilden we

wel een keer naar toe! Mies heeft die nieuwsgierigheid en drang volop kunnen bevredigen en zich in
1945 aangemeld bij het V.H.K. (Vrouwelijk Hulp Korps), en werd geplaatst op een kantoor in de
Parklaan 44 in Rotterdam en later uitgezonden naar Londen. Weer later vroeg zij overplaatsing
aan naar Indië. Daar werd zij o.a. omroepster bij de legerzender voor de Nederlandse

strijdkrachten in Batavia.

Eén feit staat niet vermeld in Mies haar dagboek en ik wil zeker niet nalaten dat te vermelden.

Ik neem de passage over uit mijn boek over de Poolse Luchtmacht van september 2008.
Het was op de dag der bevrijding, 29 october 1944. (Dagboek, pagina 24).

“bij onze overburen stond een Poolse soldaat op wacht. Ik probeerde met ”handen en voeten” wat
te praten met hem want hij sprak alleen maar Pools. Ik kreeg een sigaret van hem. Intussen vlogen
granaten hoog over ons heen. Ik ging toch maar gauw weer naar huis, de kelder in op aandringen
van de Poolse soldaten. We waren immers net een uur bevrijd.
Een uur later ging ik weer eens kijken. De soldaat die ik een uur geleden nog sprak was
gesneuveld. Nadat ik hem gesproken had, was waarschijnlijk een mortiergranaat vlak voor hem
ontploft. Ik was verbijsterd”.

“Een jeep met een aalmoezenier, kwam er aan.
Hij werd met een zeil over zich heen weggebracht. Nog steeds als ik langs het huis van onze oude
overburen kom denk ik aan deze soldaat die voor ons sneuvelde. Hij vertegenwoordigt voor mij nog
steeds al die gesneuvelden en gewonden van de 1ste Poolse Pantser Divisie.”
Alles bijeen is dit boeiende dagboek voor mij een openbaring, ondanks het feit dat het al zo lang
geleden is. Mies haar hartenkreet op pagina 41 is voor ons in West Europa, bewaarheid.

“Oh God, geef ons de vrede, geef de wereld de vrede, smeken wij U. Wees ons genadig en
barmhartig. Laat dit ons allen overleven en geef ons hier op aarde nog een tijd van vrede en rust”
Helaas is er anno 2014 voor andere delen in de wereld, niets terecht gekomen.
Rest mij, Jacqueline en Ineke hartelijk dank te zeggen voor het inkijken van het dagboek van hun
Moeder.

Frank de Leeuw,

Oosterhout, juni 2014.

Frank de Leeuw heeft dit dagboek van ons gehad toen wij het in 2014 ontdekten en wij zijn hem

heel erg dankbaar voor het belang dat hij er in heeft gezien en voor de integere wijze waarop hij de
uitwerking heeft gedaan.

Frank de Leeuw is op 1 juli 2014 zeer plotseling overleden. Wij vinden het heel erg dat wij hem bij
de presentatie hebben moeten missen.
In nagedachtenis,
Jacqueline Uijtenhaak Ineke Uijtenhaak
uijtenhaaki@hotmail.com

Ook Frank de Leeuw heeft een dagboek bijgehouden. Hij was vliegtuigspotter avant la lettre.
Op zijn website http://www.spotter-tweedewereldoorlog.nl/historie.html staan delen uit zijn dagboek.
Bij de spullen van Mies de Leeuw was ook een groot aantal brieven en documenten van de tijd vóór en in
Indië. Deze zijn te vinden in museum Bronbeek onder nummer 0815-1 t-m -18.

4.

op de generale staf op de Duivelsbruglaan. (a) Helaas was het er radicaal naast. Bad Ginneken
werd getroffen. Er vielen daar 28 doden waaronder een paar zeer goede kennissen van ons het
echtpaar van Woerkom. Erg droevig. De Dinsdag erna zijn we naar de begrafenis geweest. We
zijn toen ontzettend geschrokken. want er waren 10 zware klappen, overal hoorden we ruiten,
scherven en dakpannen vallen. Bij ons waren de ruiten nog heel. Maar zelfs voorbij ons waren ze
nog stuk. De enige schade was een scheur die een vallende scherf in een laken wat te drogen hing
gemaakt had. Later werden er nog 5 blindgangers gevonden die weer de nodige schrik te weeg
brachten toen zij ontploft werden. Bad Ginneken is een puinhoop. Vandaag te beginnen, schrijf ik
verder zoveel mogelijk alles op.

(a) De aanval werd uitgevoerd door 19 Hawker Typhoons jachtvliegtuigen van de Royal Air
Force op het hoofdkwartier van het 15e Duitse Leger, o.l.v. General-Oberst von Zangen. Een
plattegrond, achter in dit boekje.

5.

wat er gebeurt ,ook het onbelangrijke. Na een week volkomen stilte in de lucht zijn de jagers weer in
actie sinds vanmorgen vroeg. Om half negen hoorden we vrij hard een mitrailleur vanaf de grond.
Er waren toen geen vliegtuigen. Om 10 uur liep ik op de hoek van de Koningin Emmalaan toen er
plotseling geschut ging werken. Ze schoten over ons heen want iedere keer floot de granaat. Ik liep
gauw bij Jacobs binnen in de kelder maar het was al over. Volgens de mensen was het Engels
geschut maar dat geloof ik niet want het was vlakbij. Wel hoorde ik later dat er in Bavel al
gewonden zijn van granaatvuur. Volgens de berichten zijn Tilburg en ? (onleesbaar) vrij. Alleen is
de vraag waar. en zitten ze 10 km. van Breda. Alleen is de vraag waar. Ten Oosten? Dan…

6.

zouden ze al in Rijen of Gilze moeten zijn. Ten Zuiden? Dan bij Rijsbergen ergens. Ik weet het
niet. Gisterennacht werden we wakker door geschut dat in Westelijke richting stond. Vannacht
sliepen we allemaal rustig. Ik had broom ingenomen (broomkalium, een verbinding van bromium en

kalium. Werd toen veel gebruikt om zenuwverschijnselen en slapeloosheid te bestrijden) en watjes
in mijn oren. Als het erg dichtbij komt hoor je het toch wel en als het nog ver is hoef je niet bang te
zijn. Om half elf kwamen 3 Duitsers bij van Keep (onze overburen in de Burg. Serrarislaan) om
wijn. Ze hebben 9 flessen wijn en 1 ouwe klare (jenever) meegenomen in een wasmand. Die hebben
ze op hun verzoek teruggebracht.
Nu net 12.30 begint er weer geschut heel dichtbij. Niet zwaar maar heel hard. Waarop weet ik niet.
Ik denk dat het vlak vooraan op…

7

de nieuwe weg staat. Nu is het weer stil. Als ik niet te veel bibber van de zenuwen zal ik proberen
alles bij te houden in dit schrift. Het is een raar idee dat we misschien gauw dood zullen zijn.
O.L Heer zij ons genadig. Frank vertelt net dat ze 2 km. achter Bavel zitten volgens iemand die er
net vandaan komt. Ze zitten daar al in de kelder en ze hebben Café de Brouwers opgeblazen. Dit
alles volgens die “iemand”. Theo heeft granaten zien inslaan ergens bij Dorst. Vermoedelijk
Duitse. Natuurlijk staan er hierin veel geruchten waarvan het wemelt. Maar ze geven allemaal
schrik. Nu schieten ze steeds met een kanon. Ik ben een beetje bang.
12.45. We moeten eten maar ik heb geen zin er in. Het kanon schiet precies over ons heen. Ik denk
dat het op de nieuwe weg staat vlakbij. Bah!

8.

Het ergste is als het straks misschien beantwoord wordt. Ik ga in de kelder als het erger is. Oh hoe
kan het toch zijn. Ik kan me niet indenken dat het nu komt. Het is nu harde werkelijkheid geworden.
Ik ga toch maar wat eten want nu is het even stil.
14.00. We zijn in de kelder gegaan, want het is erg angstig. Geregeld zwaar schieten. Het is over
en weer het schieten. Dan een granaat van de Engelsen en dan een van de Duitsers. Het is een
afschuwelijke gewaarwording dat je daaronder zit. We hebben de kelder helemaal ingericht. Eten,
dekens, stoelen, gereedschap, drinken kaarsen, klok. Weer geschut. Angstig. Er is een vliegtuig in
de lucht. Ton en Frank zitten te schaken. Vader, Moeder, Koos (een vriend van Theo en

ondergedoken bij ons) en ik doen niets. Oh ja, ik schrijf. Ik ga even naar boven.
15.30 We zitten nog beneden. Met kleine tussenpozen gaat het steeds door. Net…

9.

was het heel erg hard. Het dreunde zelfs in de kelder. We zitten een beetje te praten. We stellen

geschiedenis vragen. Ik doe niet mee. Ik heb geen hersens meer. En ik ben ook bang. Hoe lang zou

dit nog duren? Er zijn nu nog geen straatgevechten. En voor die tijd kan er al lang een granaat op

ons huis gevallen zijn. Ton gaat even op nieuws uit. Ik denk dat ze hier nog 5-6 km. vandaan zijn. Ik

heb zitten bidden: H. Maria, U hebt ons al 4 jaar lang beschermd. Wij vertrouwen op U. Sta ons
bij. Redt ons leven en onze bezittingen. Het ergste voor ons gaat nu komen. Help ons ook nu
Moedertje.

Het is nu even stil.

16.30 (28 october 1944).

Weer zwaar geschoten. Op straat liggen veel scherven. Dus er vallen ook Engelse granaten. We
weten niet waar het is en staat en valt. We weten niets. Nu schaken Koos (van der Poel en

onderduiker bij ons) en Theo. Iedere keer is er even pauze tussen het schieten.

10.

maar in de verte dreunt het steeds. Ik ben bang. Waaraan zouden wij het verdienen er goed af te
komen? Dadelijk begint het weer. Iedere keer wil ik ook afscheid nemen van alles. Maar ik wil zo
graag blijven leven. Het is zo moeilijk te zeggen: “God Uw Wil Geschiede”. En toch moet het. Als
we dit kanonvuur voorbij zijn komen de straatgevechten. Oh als ze hier ook met vlammenwerpers
beginnen en vanaf de daken gaan schieten net als in den Bosch. Die mensen moeten wel gek
geworden zijn van ellende. Oh het is verschrikkelijk. Wij bidden maar dat we er goed vanaf komen.
Is dat egoïstisch? Er zijn zoveel duizenden slachtoffers van de oorlog. Waarom wij niet? Oh God
zij ons genadig en spare ons ook deze keer.
Wij zitten hier zo. (8 personen in de kelder van de Regentesselaan 17 in Ginneken. Zie tekening

boven. Hier waren 2 onderduikers bij, n.l. Koos en zijn broer Ton van der Poel).

11.

Moeder wil wat te doen hebben en gaat aardappelen schillen voor morgen. Leven we dan nog?
God geve ons een lang en gelukkig leven na deze diep rampzalige ellende tijd. En nu moet ik

denken aan de grote steden. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Hoe lang moeten jullie nog in

dubbele ellende zitten? Geen eten of warmte. En wachten op hetzelfde wat wij nu hebben. Lieve
God spaar die mensen. Zij moeten misschien nog zo ontzettend lang wachten. En hoe zijn ze er
dan aan toe? Voor hun leven geknakt. Zij hebben nog niet veel meegemaakt. Maar of we dit

doorstaan weten we niet Pim. (haar verloofde, Pim Carati, woonachtig in Rotterdam.) Zo dikwijls

heb ik al willen vragen kom toch hier alsjeblieft. Maar hier ben ik nooit op ingegaan want ik wist niet

wat je goed voor je was. Ik weet het nog niet. Maar wel weet ik dat je daar ook nog veel ellende zult
mee moeten maken. En kom jij er door heen? Jullie? Wat een droeve zwarte tijd.

12.

Het wordt me koud en klam als ik dat allemaal bedenken moet. God, hoe lang duurt dit alles nog?
Zal Uw barmhartigheid zich gauw over ons uitstrekken? Wij moeten met Uw apostelen uitroepen:

Heer, red ons, wij vergaan. En Uw antwoord was toen “Wat zijt gij bevreesd kleingelovigen” En
Uw hand strekte zich uit en bedaarde de storm. Ook wij zouden dat wensen.

Het is nu 16.55 (28 october 1944). En sinds 16.30 viel er één schot. Dadelijk barst de hel weer
los. De hoofdmacht van de Duitsers is hier weg maar de laatsten verdedigen taai natuurlijk. (Dit

waren restanten en sluipschutters van de 711e divisie van het 15e Duitse Leger).

Het begint weer. Waarom schrijf ik eigenlijk alles op nu? Is het om later een idee te hebben wat er

gebeurde in deze tijd. Of om het jou nog te kunnen zeggen? Ik weet het niet. Als het even stil is
krijgen we weer hoop. Waarop? Zo loopt het toch niet af.

13.

Ik wou dat het stil bleef. Mijn handen zijn koud en klam. Ik geloof dat de anderen vrij rustig zijn.

Uitwendig tenminste. Enfin, dat ben ik zelf ook! Nu is het 1700 uur. Er wordt gevlogen. Nu het is
iets wat op de straat rijdt. Stilte verder. Ik hoop dat wij dit allemaal samen later rustig door zullen
lezen.

19.oo (28 october 1944).

Het ergste schieten is opgehouden. Nu is het anders. Aan alle kanten in de verte mitrailleurvuur.

Ergens hard en geregeld fluiten van granaten. Er schijnen er veel in het Mastbos in te slaan. Maar
alles valt net buiten Ginneken voor zover we weten. Of er ook in de plaats gevallen zijn weet ik niet.
Wel veel granaatscherven dichtbij in de buurt. De schade horen we wel. We hebben net wat brood

gegeten met onze laatste ham uit blik. Ons galgenmaal? Ik hoop het niet. Het ziet er naar uit dat we
vannacht hier zitten. (in de kelder). Zo even kwam er nog een broer…

14.

van Koos, die wilde ook graag hier blijven.(Ton van der Poel). Het schieten is weer in volle gang.

Bah, wat een ellende. Het geschut schijnt bij de Boeimeer te staan. Ze schieten over de kerk

hierheen. (Laurentiuskerk in Ginneken). Welke richting dat is weet ik niet precies. Nu is het weer

even stil. De Duitsers kunnen nog over Princenhage terug maar als ze daar op gaan stellen zijn wij

de sigaar. Koos is op nieuws uit. Hij zal zo wel terug zijn. Kleemans (onze buurman) kwam straks
even kijken hoe we hier zaten. Het is nog stil. Ik hoop maar dat ze de aanval door kunnen zetten

anders zitten we hier over 4 dagen nog en dan krijgen we honger. Ik ben voor tijdverdrijf aan het

borduren gegaan, niets doen is ook zo dood. Absurd gewoon dat je voor later zit te zorgen terwijl
er zo iets aan de hand is. Stel je voor dat ze nu het offensief weer een tijdje stop zetten vlak voor

ons. Dan is de ellende niet te overzien want dan komen de Duitsers terug. Daar komt een vliegtuig.
Daar komt Koos terug….

15.

Er was niets te horen. Dus nu weten we nog niets. Ik voel me zo verlaten. Er fluiten weer granaten

over. Ik geloof dat we nooit uit de hel van angst komen. Het is nu half acht.

20.25 (28 october 1944).

Weer even rust na een hevige schietpartij. Het was hard. Nu weer een schot. Hoe lang nog?

Vader en Moeder doen niets. De jongens lezen en ik borduur. Ik weet niet wat dat worden moet.
Ieder ogenblik verwacht je een donderende slag. In de stad zijn de kabels door de bunkers

gelegd.(Mies doelt op de telefooncentrale van de PTT op de Oude Vest in de binnenstad van

Breda). Tenminste dat was om 5uur ongeveer. Of ze ze nog opblazen weet ik niet. Ik ben
zenuwachtig. Ik denk dat ze aan al het bosch (Mastbosch) in de omgeving wel een hele kluif zullen

hebben als de Duitsers daar mitrailleurnesten gevormd hebben. Als deze toestand lang duurt, zou

je gek worden. Vooral nu het ergste, de straatgevechten nog moeten komen. Ik denk nu aan je

brieven. De laatste die ik kreeg was van 19 october ’s morgen 11 uur. 21 october kwam de lange
agent hem brengen. (de brieven van Pim).

16.

De laatste van mij die ik Zondagavond schreef is weggegaan dus ik hoop dat je die nog gehad
hebt. Een vliegtuig. Het is nu 20.35 (28 october 1944).
22.15

Sinds half negen is er weinig gebeurd. Wel geschut steeds maar minder hevig en met grotere

tussenpozen. Volgens degenen die aan de deur geluisterd hebben hoor je in de verte
geweerschoten. Vermoedelijk D. die schieten als ze ergens beweging zien., want ik denk dat als we

erg dichtbij zaten, we wel mitrailleurvuur zouden horen. Tussen negen en halftien heb ik een
kwartiertje geslapen. Daarna zijn we even boven geweest en baden toen het Rozenhoedje. Nu
leest of slaapt er weer een deel van het gezelschap. Net nog een harde knal. Ik wil ook proberen

wat te lezen.
0.35

Zondag 29 october 1944.

Het is een vreselijke nacht. Om 12 uur hebben we pogingen gedaan om wat te slapen. Vader,

Koos en Ton 2 (Ton van der Poel) zijn naar boven gegaan om wat te slapen op hun bed. Maar
hun…

17.

pogingen werden snel gestaakt want een hel van artillerievuur brak los. Vlak boven ons ontploffen
granaten. Duitse en Engelse. Ze sloegen in dichtbij. De vloer golfde. Het was angstig. Nu om

half vier bekennen we allemaal dat we ontzettend bang geweest zijn. We sidderden van angst. Het
duurde een vol kwartier. Je hoort het kanon afschieten. een fluiten, en de ontploffing. Iedere keer
opnieuw. Gruwelijk. En zo zijn er steden die dagen lang onder artillerievuur liggen. Nadien zijn we
vanaf 2 uur weer een beetje ingesukkeld. Vader en Koos (van der Poel) boven. Het vuur was wat

meer verwijderd. Nu, om 3.15 ineens een donderende klap. Alle ruiten vliegen er uit en dakpannen
vliegen rond. De Duivelsbrug is opgeblazen. Geen ruit zit er in de buurt meer in denk ik. Roepen

en praten. Vader en Koos rennen gauw naar beneden.

10 minuten later een nieuwe slag en nieuw glasgerinkel.(de Emmabrug, ca. 100 meter van ons huis,

werd eveneens opgeblazen) Wat dat is weet ik niet Nu zitten we weer allemaal beneden…
(Duitse Genietroepen vernietigden alle bruggen om de geallieerde opmars te vertragen).

18.

bij het licht van de gewijde kaars. Het electrische licht ging om 23.15 uit. Jammer want we hadden
een sterke lamp hier hangen en het donker is afschuwelijk. Nu de Duitsers de bruggen opblazen,
denken we dat dit een goed teken is. Maar ja, er kan nog zoveel gebeuren. We horen verder op

straat niets meer. Als ze hier waren zou je toch horen vechten. Het is nu 4 uur. Allemaal zijn we
ontzettend gespannen. Daar komt Ad van Keep (een zoon van de familie van Keep, onze

overburen) met Jaap (mij onbekend). Zij komen vertellen wat er gebeurd is. De brug (over de
Mark) bij de Emmalaan(zie bladzijde17) is er aangegaan. Er is ontzettend veel schade. De huizen

ernaast zijn ingestort bij van de Lint, de Jong en Goijarts, de deuren en luiken op het rijtje achter

ons liggen eruit geslingerd. (Van der Borchlaan.). Voor zover bekend nog geen dooden,
waarschijnlijk wel gewonden. Volgens hen was de tweede slag de Baronielaan (bleek de

Duivelsbrug, ook over de Mark gelegen en ca. 400 meter van de Regentesselaan 17) maar ze

wisten het niet zeker. Bij van Keep zijn alle ruiten boven eruit. Het is nu tien over vier…

19.

06.40.
Van 4.30 tot 06.00 uur weer veel geschut. Alles ging over ons heen. Na ieder schot dat

afschuwelijke fluiten. en inslaan. Nu schieten ze in de verte. We hebben veel kapotte ruiten, geloof
ik. Wanneer komt het einde van deze afschuwelijke strijd? We horen nog steeds geen vuren of

tanks of mitrailleren en voor de tanks binnenrijden is het begin van het einde nog niet daar. En

dan? Eerst straatgevechten en dan nog beschieting van de stad door de Duitsers. En waar ligt

ons lot? Wat gebeurt er met ons?

De grond (in de kelder) ligt bezaaid met dekens en kussens waartussen zo nu en dan een arm of
hoofd steekt. Moeder heeft de hele nacht niet kunnen rusten. Ze heeft steeds rechtop in haar
stoel gezeten. Net was er weer een opblaas klap. Wat een raar woord.

21.

09.40
We hebben de H. Mis gebeden met zijn allen onder hevig geschutsvuur. Ik was in slaap gevallen en

ze hebben me laten slapen, bijna bij de Consecratie werd ik wakker. Mijnheer Lemm (vrienden van

onze ouders) heeft een Pool gesproken die in de Zandberglaan brood en sigaretten aan de

bevolking uit stonden te delen. Volgens hem moesten die om 12 uur de stad verlaten Ik hoop, dat

het waar is. Maar het lijkt me te mooi om waar te zijn. Nu we zo met ons allen zaten te bidden dacht

ik bijna “ik geef me over, het geeft niet wat er gebeurt, als we dan maar allemaal gelijk gaan”. En dan
heb je echt rust van binnen. Maar als je dan weer even praat en naar de geluiden van buiten luistert,
wordt je weer bang. Ik heb echt behoefte om te schrijven af en toe. We zijn nu met achten. Ik zou zo

graag weten wat jij nu doet. Wat jullie allemaal doen. Ik kan het me wel ongeveer indenken. Jullie zijn

naar de kerk geweest, hebben gegeten en nu,…

22.

na de rommel wat opgeruimd te hebben installeren jullie je een beetje rond het zacht brandende

kacheltje. En jij denkt was ik maar naar Breda gegaan. Maar je zou me toch niet kunnen helpen en
ik weet niet of wij er levend afkomen dus jij misschien ook niet.

En jij hebt nog zo’n mooi leven voor je. Je houdt van werken, organiseren, leven. Je zou nog zo

veel kunnen bereiken. Het is een hel van vuur buiten. Als ik er niet meer mocht zijn en je leest dit
misschien eens, wilde ik je vragen vooral je hele leven goed je geloof te belijden. Dan kom je eens bij

me in den hemel. Eerst in het vagevuur waarschijnlijk! Het is buiten heel zwaar, van alles door elkaar
hoor je schieten en aan alle kanten. Af en toe een vliegtuig. Ik wou dat ze dat lamme Duitse

geschut maar het zwijgen op konden leggen. Ik probeer maar weer wat te slapen. Bij alles wat ik
doe denk ik: misschien voor de laatste keer. En toch heb ik nog geen acte van volmaakt berouw
gebeden. Misschien…

23.

omdat ik het daarmee denk te voorkomen. Onnozel naïef.
Onze Lieve Heer moet het me maar vergeven. Tenslotte hangt alles af van de Goddelijke
barmhartigheid en in het allerminst van onze verdienste. Het is nu 10.10
11.15
We horen nu zeer dichtbij mitrailleur vuur en zwaar geschut. Vlak boven ons ontploffen steeds
granaten. Een paar Duitsers liepen daarnet in de buurt en riepen iets tegen elkaar. Het is

ontzettend angstig. H. Maria Koningin van de vrede, sta ons bij. Het wordt nu critiek.
12.15

Het is erg. De D. zijn niet weggegaan. Ze schijnen in de buurt te zitten want je hoort roepen en

schieten in de straat. Er zijn nu ook vliegtuigen bijgekomen. We hebben het Rozenhoedje

gebeden. Het houdt niet op. Afschuwelijk. Ze roepen op straat. Ellende. Dit is oorlog. Oh als ze
zich maar niet hier in de buurt…

25.

schijnen nog in het (Mast)bos genesteld te zitten. Overigens zijn we nog niet van de schrik af.

Want het geschut is harder dan ooit. Maar het is allemaal Pools en staat 5 km. achter ons. Toch

wel akelig. Ze schieten op de vluchtende moffen die ten Noorden van Breda zijn. Af en toe

schieten de moffen weer terug en dat is ook angstig. Net kwam er nog een Duitse granaat neer.
Ze komen uit Gilze. Gisteren waren ze nog in Tilburg. Het is fantastisch gewoon, te mooi om waar
te zijn. Net kreeg ik van een Pool de eerste Engelse sigaret sinds Mei 1940. Ik kon het zowaar

nog. Oh Pim, was je nu maar hier gebleven. Dan waren we samen vrij. Ach, God geve dat ook jullie
gauw hiervan af zijn. In Breda zijn ze nog aan het schieten en er vallen geregeld Duitse granaten.

Nog langer hebben we in de oorlog de hulp van de H. Maria nodig. Het zou toch wel ontzettend

tragisch zijn als we nu nog door Duits geschut om moesten komen. Het is nog steeds erg rumoerig
in…

28.

Wel geregeld schieten van artillerie maar lekker niet onze kant meer uit. Om half 2 ongeveer
werden we allemaal wakker en hebben een beker genomen en een halve fles cognac verdeeld. Het

smaakte heerlijk! Daarna nog een appeltje. Allemaal even naar boven en nu zijn de toebereidselen
voor de rest van de nacht getroffen. Het is werkelijk een nacht die we nooit vergeten. Morgen
zullen we denk ik pas een beetje realiseren wat er eigenlijk aan de hand is.
Ik ga ook slapen.
06.30.
We hebben zalig geslapen en zijn nu moppen aan het tappen. Voor het eerst lachen we eens van
harte! Er is zwaar geschut in de verte. Waarschijnlijk Pools.

29.

Dinsdag 31 october.
Gisteren hebben we een idioot rommelige dag gehad. Het huis lag bezaaid met glassplintertjes en
kalkstof en het was een reuze bende. Niets meer was er op zijn plaats. Wat op zolder hoorde lag in
de kelder of in de slaapkamer en omgedraaid. Ik ben even de stad in geweest naar het

hoofdkwartier van de O.D. (ordedienst) met Koos en Ton (van der Poel) mee. En gisterenavond
hebben we met ons allen heel gezellig zitten praten met 2 Tommies (Engelse militairen van de 2nd
British Army) die Frank van de straat gevist heeft. Het waren erg gezellige lui, beleefd en

opgevoed. Heel wat nieuwtjes hoorden we natuurlijk. Zij hebben met ons meegegeten en we

hebben de 2 laatste flessen wijn opengetrokken. Heel smakelijk gelachen. Het typische was dat

ondertussen het zware geschut bezig was. Ton (onze broer) moest wat piano spelen van Bach.

Hier zijn hun namen:…

30.

H.G. Attwood, London
George H. Hall, London
Vanavond komen ze terug.
A.Jolson, Leeds
F.T. Belsham, Manchester

31.

1 November 1944.
Ze zijn niet teruggekomen. Wel bracht Frank een paar anderen mee.
Vandaag ben ik erg onrustig. Misschien omdat we vanmorgen weer verscheidene malen granaten

hebben horen fluiten en ergens inslaan. Het lijkt wel of de moffen terugschieten. Gisterenochtend
zijn er een paar Duitse granaten op de Haagdijk ingeslagen en er zijn 4 doden gevallen. Het

schijnt nog lang niet zuiver te zijn van moffen want de hele nacht door heeft het zware geschut
gedaverd en nu nog steeds woedt het door. Het is een akelig gehoor steeds. Ik hoor net dat nu

vanmorgen ook granaten op de Haagdijk gevallen zijn. Wanneer komen we van die ellende af? We
zijn bevrijd maar ik voel me net zo beklemd. Het is erg ondankbaar. Oh, was ons hele land maar
bevrijd van dat volk die de oorlog over ons gebracht hebben. Ook in de Zandberglaan is
vanmorgen een granaat gevallen en bij…

32.

het station.
Oh God, Bescherm ons toch. Laten ze ons niet na de bevrijding nog een doodschrik op het lijf

kunnen jagen. Ik vind het ook zo vreselijk dat alle mensen in het verdere land dit afschuwelijke ook

nog mee moeten maken. Jullie in Rotterdam daar ben ik bang voor. Oh Pim, was je toch maar hier
gebleven. Wie weet hoe lang het duurt eer ik je terugzie. Ik vind het hopeloos. Eer ze over die

rivieren zijn getrokken. Och, het duurt nog maanden. En jullie al die tijd in de ellende van angst

houden. Misschien plundering en oppikken van jongens. Ik ben erg down. Het is vandaag 3 jaar
geleden dat je me naar kantoor bracht. Voor het eerst hier in Breda. Nu is het gedeeltelijk
vernield. Opgeblazen. (het hoofdkantoor van de PTT op de Oude Vest in Breda).

Ik ben bang voor Rotterdam. Ik ben overal bang voor. Moeder is ook erg zenuwachtig. Ik wou dat
dat kanonvuur maar ophield.

33.

1/11
Het zwaarste schieten is nu wat minder geworden. Maar toch gaat het geregeld door. Iedere keer

nieuwe schrik. Het is overdreven natuurlijk en ondankbaar om zoiets te zeggen maar ik heb het over
alles benauwd vooral over jullie. Oh mocht toch de hele wereld spoedig de vrede verkrijgen. Een

duurzame rechtvaardige vrede. Want al die soldaten moeten maar in een vreemd land vechten. Zich
laten doodschieten en begraven worden, ver van al hun familie. Nee, het is beestachtig zo’n oorlog.
Ik heb medelijden met de Polen……
Die mensen hebben toch al zolang in de ellende van de oorlog gezeten. En op allerlei manieren

even erg. Ze zijn steeds onderdrukt door de Russen of de Duitsers. Warschau gebombardeerd.
Er zijn massa’s Polen vermoord door de Duitsers, ook vrouwen en kinderen. Nu pas is Warschau
nog door de Russen in de steek gelaten. 62 dagen hielden de patriotten…

34.

het uit tegen een overmacht van moffen. De Russen zaten er betrekkelijk dichtbij en hadden zeker

met een flinke doorstoot de stad kunnen bevrijden, maar nee, ze hebben het op moeten geven. En
wat zullen ze nu de stad uitgemoord hebben. Wij zijn door de Polen bevrijd. Ze hebben niet eens
zware artillerie gebruikt, want ze sparen de bevolking zoveel mogelijk. Maar als ze maar eens in

Duitsland zijn, dan zullen ze niets en niemand meer ontzien. En nergens in Breda hangt een Poolse

vlag. Hadden we het geweten dan hadden we er kunnen maken. Nu zijn ze al weer doorgetrokken.
Er zijn Engelsen, Canadezen en wat Amerikanen.
Er wordt overal hard gewerkt.
Alle NSB’ers zijn opgehaald. Er zijn verschillende meiden die met moffen liepen geknipt. Ze
waren niet kaal helaas. Plukken haar bleven er nog over. Al die mensen…

35.

worden berecht. Verschillende bureaus zijn al gevestigd om al die dingen te onderzoeken. Ook

economische. We hebben weer water. Aan gas en licht wordt nog gewerkt. Langzamerhand

worden ook alle ruiten gedicht. We hebben verschillende triplex platen kunnen kopen. Hoe de

schade precies is heb ik nog niet eens geteld. Glas in lood meegeteld.(hele ruiten dan) zijn er maar
20 ramen onbeschadigd in huis.
In de huiskamer

6 stuk of beschadigd.

In de salon

4
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…..” voor-

”
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” zij-

”
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”

3……”

Eigenlijk val het nog mee. Half om half ongeveer. Verder liggen de meeste dakpannen los. Er is

veel schade in Breda vind ik. Hoewel er toch alleen maar lichte artillerie gebruikt is. (en mortieren)

36.

Een heleboel huizen zijn onbewoonbaar geworden. Ik weet nog lang niet alles natuurlijk. Alleen

hier in Ginneken, Baronielaan, omgeving Wilhelminasingel, Haagdijk, Bavelschelaan. Eigenlijk is
er haast geen straat die helemaal onbeschadigd is. Ik zal nog eens informeren. Hier rond dit

huizenblok bij de Emmabrug zijn zware straatgevechten geweest vertelde een O.D.-er. Bij van
Keep (onze overburen) zaten er kogelgaten in de huiskamer.
Ik ben nog steeds erg onrustig.
Ik geloof ook dat de Duitsers weer aan het schieten zijn. Bah, wat een rotzooi is die oorlog. Nu

zijn wij hier zo bang. Maar we hebben het nog niet eens zo heel erg gehad. In den Bosch moet het
b.v. heel erg zijn geweest. Die mensen moeten wel gek van angst zijn geworden. Er zijn ook veel
doden.

Geve God dat wij allen gespaard mogen worden. Ik ben zo bang.

38.

en zich hardnekkig verdedigen. Vannacht hebben ze ook weer teruggeschoten. We zitten vlak
achter het front nog. Het gekke is dat we eerst er naar snakten om bevrijd te zijn en ons

zielsgelukkig voelden toen we de eerste Pool voor ons hek zagen en nu zijn we allemaal bang en

beklemd. Het zal wel mede zijn omdat het vanmorgen een heidens kabaal was. Overal kanonnen,

zware tanks en motorvoertuigen en boven dat alles uit een stel Spitfires en Typhoons (van de

Royal Air Force, jachtvliegtuigen, uitgerust met raketten en kanonnen) die onophoudelijk rond

cirkelden en ten Noorden van de stad doken en zwaar mitrailleerden. Ze vlogen laag en draaiden

steeds hierboven. Het werd me haast te machtig. Ik was zo bang en zenuwachtig dat ik wel neer had
willen vallen en steeds blijven liggen tot alles voorbij is en jij er weer bent.
Maar, we moeten er doorheen…

40.

Ik denk dat het afgebroken moet worden. De vloer van de begane grond ligt in de kelder. In de

kelder kwamen alle kabels samen. Het is vandalenwerk. Ook boven op de verschillende technische
afdelingen is het vreselijk. Niets is meer te gebruiken. Alleen het nieuwste gedeelte wat later

bijgebouwd was, is onbeschadigd. De automatische werking is voorlopig uitgeschakeld. Ze zullen

weer van voren af aan moeten beginnen. Het geschut woedt nog steeds voort. De radio (a) heeft
gezegd dat de Duitsers zich zo sterk verdedigen aan de Mark om de terugtocht van het 15e

Duitse Leger (over de Moerdijk, de auto en spoorbrug) te dekken. In de Langstraat moet het

goed vooruit gaan. De Moerdijkbruggen moeten nog in tact zijn. Het zal een zware kluif zijn eer ze

daar overheen zijn. Hoe moeten al die mensen daar toch ook in angst zitten.

Oh, en de voortdurende gedachte dat jullie dit alles ook nog mee moeten maken. (boven de

Moerdijk). Dit en nog erger misschien…

+++++

(a) Na ongeveer 1.5 jaar hebben we meteen na de bevrijding onze radio op kunnen halen. Ze lagen
opgeslagen in het magazijn van V&D in de binnenstad.

41.

En voor het zover is lijden jullie kou en honger en zorg. Oh God, geef ons de vrede. Geef de

wereld de vrede, smeken wij U. Wees ons genadig en barmhartig. Laat ons dit alles overleven en
geef ons hier op aarde nog een tijd van rust en vrede. Het schieten gaat maar door. Nu weer hoor

ik een mitrailleur schieten. Vanmorgen zijn er weer granaten op de stad gevallen. Weer doden en

gewonden. Ze vallen meest in de buurt van de Haagdijk. Er moeten hier in Breda nog veel moffen

zitten. Dit mitrailleren is in het (Mast) bosch. Ik denk dat ze er weer een moffennest ontdekt

hebben. Stommelingen toch. Even een witte zakdoek omhoog en het is goed. Weer vliegtuigen.

Bah, wat een hel van ellende. Brabant is al zwaar gehavend. En ze zijn er nog niet. Want wat ten
Noorden van ons zit, zal zich hopeloos verzetten. Waar ik ook bang voor ben is voor ”vliegende
bommen”. (a) In Antwerpen vallen er iedere dag ongeveer 8.

+++++(a) (Dit was de V-1. Een onbemand toestel, met ca.850 kg aan explosieven. Er zijn er toen

ca. 70 boven Ginneken gesignaleerd. In Brabant ontstond een nieuw schietgebedje: “Onze Lieve
Vrouwke gift ‘m nog een douwke”. Het was een zeer angstig fenomeen. Foto achterin).

42.

Als de moffen hier vandaan zijn hebben we daar weer kans op. Ik ben moedeloos. Zien we elkaar

ooit terug? Trouwen we ooit? Ik durf niet meer aan prettige dingen te denken. Aan geluk en rust
en liefde. Ik ben bang. Na de bevrijding veel meer dan ervoor.

Omdat de ruiten eruit zijn in de kamer hoor je alle geluiden van buiten veel harder. Ik denk dat ik
vannacht weer in de kelder ga slapen. Daar hoor je het kabaal niet zo. Er rijden weer massa’s

tanks. Men zegt weer naar het Noorden. (Dit waren Amerikaanse tanks, kanonnen en trucks van

de 104e infanterie divisie “The Timberwolves”, die verplaatst werden naar het front in Limburg en
omgeving Aken. 2 dagen lang reden zij bij ons voorbij in de Regentesselaan. De straat was
volkomen kapotgereden). Vanmiddag 4 uur gaan de “Lincolns” (Lincolnshire’s van het 2e Britse
Leger) naar het front. 2 van hen zijn bij ons geweest. God spare hen.
Het is erg donker in de kamer, want de grote ruiten zitten dicht. (met triplex). En we hebben nog

steeds geen stroom. Onze kabel liep door de brug en is vernield. Volgens Gerard de Kort (kennis

van onze ouders) zal het maanden duren eer dat het hersteld is. Prettig vooruitzicht. Iedere avond
in het donker. (Ook buiten was alles verduisterd, al vanaf Mei 1940).

43.

Bij een kaarsje zitten pinken.(turen). En vroeg naar bed. In de stad is wel stroom. Jammer genoeg

kunnen we nu het nieuws zelf niet horen. Vandaag voor het eerst weer gas. De hele dag zelfs! Het

water is maar 3 dagen weggeweest. Van Koos en Ton (van der Poel) horen we zo het een en ander
van de lopende zaken. Toen Koos kwam wisten wij niet dat hij zo “staatsgevaarlijk “ was. Mijnheer
van der Poel (zijn Vader) is gewestelijk commandant van de illegale beweging. Het gewest loopt

over half Brabant van de lijn Oisterwijk af tot de westelijke grens. Koos was zijn adjudant en Ton
was code officier. Zij wisten bijna alles van de illegale beweging. Hun hele familie was

ondergedoken. Wat een onrust ook al voor hen, de zorg over de rest van de familie. Buiten het
gevaarlijke werk wat zij deden. Zij hebben zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor het

vaderland.

Het zijn prettige jongens, respectievelijk 24 en 21 jaar.

44.

Ik ben niet zo onrustig meer als vanmorgen. Misschien omdat ze gevorderd zijn over de Mark
vandaag. Het bruggenhoofd is teruggewonnen en een offensief in de richting Willemstad is

begonnen. Ach, was alles maar voorbij voor de hele wereld. Waarom wil Duitsland deze oorlog niet
beëindigen? Is het niet beter voor hen om vrede te hebben, al zal het dan voor hen ook niet

rooskleurig zijn?. Waarom laten ze toe dat hun hele land platgegooid wordt? Het is stom.
Vrijdag, 3 November 1944. 17.30.

De toestand lijkt voor ons iets gunstiger geworden. Er schijnen 2 bruggenhoofden over de Mark

bijgekomen te zijn. Het geschut staat nu iets verder van ons af. Althans we horen dichtbij niets
maar dat kan nog komen.
Zaterdag, 4 November 11.20.
Vandaag een week geleden is het begonnen.

45.

Toen dachten we niet dat het zo gauw voorbij zou zijn. En hoe is de toestand nu? Nog steeds

Duitsers op korte afstand. Boven Oosterhout, dat is ca. 10 km. Boven Terheijden dito. Wel
zijn er weer bruggehoofden gevormd vannacht. Maar niet hier vlakbij. Daar schijnt het erg taai te

zijn. Vannacht is er een Duits vliegtuig over geweest. Wat zou dat nu weer betekenen?

Een bombardement? Ik was zwaar in de put toen ik het hoorde. Moeder weet het nog niet. Ik hoop
niet dat iemand het haar vertelt. Dank zij broom en watjes slapen we goed gelukkig. Het geschut
staat nu verder van ons weg. Westelijk van Breda. (a)

Eergisteren kreeg ik een brief van Mevr. Hom (?) uit Rotterdam. Erg aardig. Goddank was het
toen nog goed 25 October. Maar nu? Zijn ze bij jullie ook mannen en jongens aan het oppikken

om tankgrachten te graven? (z.g. razzia’s). Komen ze jullie ook al achterna? Hoe lang zullen jullie…
+++++

(a) Zware Engelse artillerie beschoot ongeveer een week lang de terugtrekkende Duitsers van af
het Zuiden van Breda, over de stad, waardoor soms ook blindgangers op de stad vielen hetgeen
schade en angst veroorzaakten.

46.

je schuil moeten houden? En zal het lukken? Oh, het idee dat jullie dit alles ook nog mee moeten

maken is onverdraaglijk. Hopeloos gewoon. God, geef ons toch de vrede voor de hele wereld.

Wees ons toch barmhartig. En jij zit nu natuurlijk in angst en zorg om mij hier. Je haalt je allerlei
mogelijkheden voor de geest. Je denkt het ergste. Kon ik je tenminste maar even laten weten dat
alles goed is hier. Tot nog toe tenminste. Met die brief was ik erg blij, ik wist nu tenminste dat je

mijn brieven van na het bombardement (a) ontvangen hebt en dat je geen pogingen gedaan had om

hier te komen. Daar was ik ook al zo bang voor omdat er zo weinig kans op was dat je er door kwam.
En stel je voor dat ze je gepakt hadden. (b)

Het geschut dreunt maar door. Af en toe staat alles te trillen. Ik ga weer verder met werken.

Ik had ineens zo’n behoefte om te schrijven.

+++++

(a) Zie ook blz. 4 en achter in dit boekje. De aanval van de RAF op Bad Ginneken, ook wel Bad
Wörishofen genoemd, aan de Duivelsbruglaan, van 13 october 1944.
(b) Vluchtpogingen door de Biesbosch naar Brabant waren levensgevaarlijk.

48.

moeten tegen die moffen. Vanavond waren de berichten 6 km. van de Moerdijk. Ik denk vanuit de

Langstraat. We zien op het ogenblik oplichten van het geschut. Uit de klap er na blijkt dat ze
ongeveer 16 km. van ons vandaan staan en naar het Noorden schieten. (a).

Ik ben toch weer onrustig. We zitten ons af te vragen hoe ze het met de Moerdijk aan zullen leggen.
Oh God, wat een ellende, angst en vernieling zal er moeten zijn eer dat de oorlog om is. Geef ons

toch de vrede en spaar ons voor verdere rampen. Wij bidden U, verhoor ons. We hebben een stel

Engelse kranten in huis. Ik heb mijn eerste sigaretten gerookt., 3 of 4 geloof ik. Nu wou ik er mee
wachten tot jij er bij bent. Ik hoop, dat het gauw zal zijn. En dat we allemaal goed eraf komen. Maar

ik ben bang. Het geschut davert weer in de verte. Af en toe dondert er een tank voorbij.
+++++

(a) Om de Duitse terugtocht naar de bruggen van de Moerdijk te blokkeren waren de volgende
geallieerde strijdkrachten geheel of gedeeltelijk betrokken:
- Britse 51e Highland Divisie.
- 49ste Britse Infanterie Divisie.
- 7e Britse Pantser Divisie.
- 1ste Poolse Pantser Divisie.
-.104de Amerikaanse Infanterie Divisie.

49.

Ze hebben natuurlijk die brug over de tankval (-gracht)onmiddellijk opgebouwd. (a).
Ik schrik erg van een grote slag net. Bombarderen ze? Ik tril. Och Moedertje, sta ons bij. Laat ons niet nu
nog omkomen. Het is weer erg angstig. Gedonder in de verte. Vliegers. Ik ben bang.
Zondag 5 November 11 uur.
J.C. van der Poel. Delta West – Noord Brabant.Adjudant Gew. Cdt.

(Koos)

Ondergedoken ten huize Fam. de Leeuw. 11 October – 29 October 1944.
A.J. van der Poel. Delta West – Noord Brabant. Code officier.

(Ton).

Onder granaatvuur welwillend en gastvrij in de kelder opgenomen, 29 october 1944.
+++++

(a). Waarschijnlijk werd de Baileybrug bij de Baronielaan door een Duitse granaat getroffen.

50.

Dit zijn onze onderduikers. Vandaag gaan ze voor het eerst weer naar huis allemaal. Het zal
heerlijk voor hen zijn weer verenigd te zijn zonder angst. Er is in hun huis een heleboel gegapt door

de moffen. Ze hebben o.a. alle schoenen meegenomen van de mannen zodat ze niets hebben als
het paar dat ze dragen. Ook kleren, etenswaren, appelen. Van alles.

Hun autoletters waren W.H., W.L., W.M., (van de moffen dan). In 1940 al zei iemand tegen me:

Dat betekent: wir holen, wir lügen, wir mörden.
Het was zeer waar wat ze toen zeiden.

De hele nacht is er geschoten. Nu nog. Iedere keer dreunen en trillen de ramen en deuren. Arme
mensen die dat op zich moeten krijgen. Het is afschuwelijk. Wij hebben niet eens zwaar geschut

gehad op Breda. Ik weet ook niet of er veel beschadigd is. Je ziet veel kapotte ruiten natuurlijk.
Toch zijn er veel granaten gevallen, Van de week lagen er nog 260 die niet ontploft waren. (zgn.

blindgangers).

52.

deze zware oorlog te winnen. Zij zijn gebeten op de moffen. ”Onze levenstaak is Duitsland te
bestrijden”, zei er een. Bij de Moerdijk wordt ontzettend gevochten. Ze zullen de bruggen niet

heel in handen krijgen tenzij er een wonder gebeurt. Maar als er nog een paar pijlers staan kunnen
ze in 8 uur een verbinding bouwen, zeggen ze. Er zijn hier ook veel bruggen langs gekomen. Zo

maar neer te leggen als het bruggenhoofd goed gevorderd is.

Ach, die afschuwelijke oorlog toch. Laat het toch afgelopen zijn God. Wees ons land barmhartig.

Want hoe lang moet er nog gestreden worden eer het vrij is? En dan Duitsland nog. Het kan zo

nog jaren duren. Zullen ze dan nooit inzien dat het hopeloos is voor hen? Als je dat schitterende

materiaal ziet wat de geallieerden bij zich hebben en de rommel die de moffen op het laatst moesten

gebruiken.

+++++

(a) Dit waren de zgn. Baileybruggen die op enorme trucks werden aangevoerd.

53.

Paarden gebruiken de geallieerden nooit. En de moffen hadden al het boerenmateriaal

meegenomen wat ze konden gebruiken om er maar op te rijden.
12.30 (5 november 1944).

Er komt iemand en die belt! Niet aan ons trekbelletje maar electrisch!
Nu kan de radio weer aan.

Ton van der Poel is net naar huis gegaan voor goed.
Ch Robertson, Lt.,”Dov9” Bedford, Nova Scotia, Canada.
C/o Ike Senate, Ottawa, Canada.

15.30 (5 november 1944).

Dit was een Canadese officier die op de tea kwam. Een aardige vent. (hij moest wel zijn eigen thee

meenemen want wij hadden niets!).

We hebben de radio aan. Een symphonie van Brahms. Heerlijk weer onbeperkt te kunnen
luisteren. Alleen het kanongebulder er tussendoor…

54

herinnert je nog steeds dat het oorlogsbeest over het land woedt.

De Canadees net vertelde ons dat zij op het ogenblikbezig zijn met een schijnmanoeuvre. Als dat
lukt en de Duitsers lopen in de val zal de hele oorlog hier in Europa met Kerstmis afgelopen zijn

volgens Montgomery. (a). Ik ben erg benieuwd maar ik geloof het niet. Het was een geheim zei hij.
De tijd zal het leren.

Het geschut doet iedere keer het huis dreunen.
Ton en Koos komen weer slapen vanavond.
Ik ga sigaretten voor je sparen Pim.

Als jullie dan bevrijd zijn kom ik gauw naar je toe. Ik heb met Koos afgesproken dat we zo gauw

mogelijk samen naar het Noorden gaan.

Zijn verloofde is verpleegster in den Haag.

(a) Field Marshall Montgomery (1887-1976), Engelsman.

55.

Deze Canadese militairen kwamen geregeld bij ons thuis. Zij waren van het 1ste Canadese Leger
en o.m. gelegerd in Breda en omgeving.

56.

Maandag 6 november. 18.30
Weer ben ik onrustig. Ach, waarom duurt het zo lang eer we weer bij elkaar zijn? Ik heb geen hoop

haast meer dat het ooit goed komt. Koos en Ton zijn voorgoed weg. Ton heeft een fijne baan bij
de Canadezen. Hij gaat mee met de soldaten naar iedere plaats die een week vrij is.(bevrijd is)

Daar krijgt hij verordeningen te vertalen die hij per radio in een auto om moet roepen. Hij heeft er

een pracht stem voor.

De jongens zijn vanavond met een Canadees mee (de laatste handtekening van gisterenavond)
naar een film.

Er gaat weer een vliegtuig over.
Verschillende keren is er al een Duits vliegtuig over geweest ’s nachts.

The heavy guns donderen door steeds maar, de hele dag en nacht door.

Het huis dreunt steeds. Het geschut staat ongeveer 8 km. hier vandaan schatten we.
Koos vertelde dat iemand een vergunning…

57.

heeft gevraagd om direct naar Rotterdam te gaan met de wagen wanneer jullie vrij zijn. God hoe

lang is dat nog en wat moeten zij meemaken eer het zover is? Zullen ze het overleven? Ach, ik ben
zo down over alles. Ik ben ook nog erg bang voor de vliegende bommen en voor Duitse

bombardementen. Vroeger dacht ik er nooit aan dat die dingen voor ons waren. Ze zijn tenminste
geen gevaar. Maar nu? We luisteren naar het nieuws. Jij ook? Ik verlang zo naar je Pim. Ik zou wel
willen huilen.

Dinsdag 7 november. 13.30.

Het stormt erg. De wind blaast aan alle kanten door het carton wat voor de ruiten zit. Maar

gelukkig komt er vanmiddag iemand om triplex er voor te spijkeren. En van de etsen die we hebben

gebruiken we het glas ook. Vannacht is er steeds geschoten. Zwaar. Sinds vanmorgen nog slechts
af en toe. Gisterenavond hoorden we ook 2 maal een raar geluid. Net…

58.

of het een mitrailleur was, maar het duurde langer. Even erna was er een geraas in de verte. Ik
dacht direct aan een vliegende bom. Die hoor je overkomen. Ik weet wel dat er bij Tilburg en bij

Leur gevallen zijn. Theo is in de kelder gaan slapen. Gisterenavond was er een Pool bij ons. Op

en top een gentleman. Hij vertelde ook dat Montgomery gezegd had dat de oorlog binnen 6 weken
afgelopen zou zijn, maar hij begreep niet hoe het mogelijk was. Hij dacht half 1945. Die moffen zijn
zo ontzettend taai en hardnekkig.

Geregeld gaan er nu duizenden vliegtuigen over naar Duitsland en helpt het?

2 Canadezen waren hier vanmiddag en vertelden dat er per uur 4 vliegende bommen op

Antwerpen vallen. De kans dat er eentje bij ons komt, meer zullen er zelfs komen, wordt hoe langer
hoe groter. Ieder ogenblik kan je nu uit elkaar springen. Prettig idee. Bah.

59.

Ik zal niet meer normaal kunnen doen en denken voordat de totale oorlog voorbij is en we elkaar

weer terug hebben en kunnen trouwen. Ik heb een beklemd gevoel over me. Soms vergeet je het

even, maar dan ineens is het er weer. Jullie zullen ons benijden omdat we vrij zijn.

Maar wij zijn niet absoluut vrij voordat de oorlog voorbij is. En beleven wij dat? Hoe kan deze
oorlog in 6 weken voorbij zijn? Alleen als God ons barmhartig wil zijn.
Het stormt nog steeds erg. Allemaal kabaal en herrie en angst.

Binnenkort komt er algemene dienstplicht zegt Theo. Frank heeft nachtdienst. (a)

Soms denk ik, ik wou maar dat ik ineens dood was, en het andere ogenblik ben ik er weer bang

voor. Dan denk ik dat jij er veel verdriet door moet hebben en dat wil ik helemaal niet. Ik bid niet

veel en dat is fout. Ik wilde God danken dat we gespaard zijn gebleven. En toch heb ik het haast…
+++++

(a) Met de vrijwillige bewaking van NSB-ers die tijdelijk gevangen zaten in een gebouw in de
Catharinastraat in Breda. Dit waren pro-Duitse Nederlanders die lid waren van de Nationaal
Socialistische Beweging, in 1931 op gericht door Anton Mussert (1894-1946).

60

nog niet gedaan. Waarom niet? Omdat ik bang ben dat we er toch niet overheen zullen komen. Het
is geen pessimisme, alleen besef ik dat de oorlog nog niet voorbij is, dat Duitsland nog zo gevaarlijk
is. Ik vind het hopeloos. Alle soldaten denken dat er nog een oorlog hierna zal komen. Maar dan

blijven we niet hier Pim. We gaan naar Zuid-Afrika. Ik geloof dat daar de minste interesse van

andere landen liggen. Ik heb er geen verstand van, maar Amerika en Australie zullen ook direct in
de volgende oorlog gemengd worden.

Wij mogen 200 Watt per dag verstoken, dus er is slecht licht.Geen gas. Koud.

Ach Maria, Moeder van ons allen help ons toch. Laten wij van U mogen vernemen bij Uw zoon
voor ons om vrede te smeken.

Iedere keer dat ik schrijf denk ik dat het wel de laatste keer zal zijn, kan zijn is beter.

61.

Woensdag 8 November 17.40.

Vanmiddag rijden er een massa tanks en rupswagens voorbij, richting Tilburg. (a). Men zegt dat

het naar Arnhem gaat. Arme jongens. ”Good luck” roepen wij ze toe. Een van de Canadezen

kwam nog even afscheid nemen. Een aardige man, 4 kleine kinderen, in 2 jaar niet thuis geweest.

En nu? De Canadezen zijn allemaal vrijwilligers. Ze zijn gebeten op de moffen, want in Frankrijk
hebben die 3000 krijgsgevangenen afgemaakt. Ze hebben al veel verliezen geleden.
Mèt de Polen vechten zij in ons land in de voorste linies.

Het huis dreunt iedere keer. Het zijn bakbeesten gewoon. (a).Van de Duitsers hebben we zulk

materiaal nooit gezien. En toch houden ze het maar steeds vol. Nog steeds vervoer door de laan.

Dan weer stilstaan, dan weer doorrijden. Vanmiddag kreeg ik zowaar een brief…

+++++
(a) Trucks met opleggers met Shermantanks er op. Dit waren, evenals op blz. 42 beschreven, de
laatste onderdelen van de 104de. Amerikaanse Infanterie Divisie, “The Timberwolves”, die naar
het front in Limburg en Duitsland, overgeplaatst werden. Deze divisie had meegeholpen delen van
West-Brabant te bevrijden. De terugtocht door de Regentesselaan duurde 2 dagen.

62.

van je. Van 20 October. Gelukkig las ik er uit dat je van mij ook alles hebt gekregen na het

bombardement van Bad-Ginneken. (blz. 4). Tot 25 October was alles goed bij jullie gelukkig. Je

hebt een fijne brief geschreven. Ik hoop gauw weer bij je te zijn. Moeder is erg moe. Ze ziet er

slecht uit. Ik ben bang dat ze, als alles weer rustig is, een erge reactie op dit alles krijgt. Als we nu

maar eens hulp kregen. Het is gewoon hopeloos met het werk. Al het ruwe werk moet gebeuren en

ik kan weinig nat werk doen. (vanwege ernstig eczeem).

De was, de w.c., de badkamer, de afwas iedere dag. Het is zoveel.

Bij dat alles komt het naai- en stopwerk wat zich ophoopt. Geen naaister of werkster zelfs meer.

Iedere dag ligt alles dik onder ’t stof door het kanon gedreun en van het zware autorijden. De
tanks maken de straten kapot. Ik ben moe.

+++++

(a) Bij dit alles hadden we geen zeep meer om handen te wassen en de was te doen die eerst naar
de wasserij ging. Vaak was er alleen maar koud water. Zelfs wc.-papier was niet meer te koop.
Alles was gedistribueerd of niet meer te koop!
De Duitse Wehrmacht confisqueerde letterlijk alles.

63.

Donderdag 9 November.10.45.

Tanks, rijen lang. Het rijden is de hele morgen al bezig. Eerst steeds auto’s, daarna tanks.
19.30.

De hele dag heeft het gereden. Op de hoek Regentesselaan/Emmalaan zakte er vanmorgen een
door de straat tot op de waterleiding. Het was natuurlijk een modderpoel en steenbende. Toen

moesten ze om gaan rijden door het plantsoentje. Daar zakten de tanks na een paar maal tot aan

de wielen in. Het ziet er droevig uit. Waar alles naar toe gaat weet ik niet. Ik hoop dat ze allemaal

heel uit de strijd komen. Meest Canadezen waren het. Amerikanen hebben we hier nog niet
gezien. (a)

We zijn allemaal erg prikkelbaar.
Iedereen is zenuwachtig en gejaagd. Af en toe zou ik wel weg willen lopen. Zo maar ergens heen. en
maar zien waar je terecht komt. De spanning is haast ondragelijk.
+++++

(a) Hier vergist Mies zich in. Het waren hoofdzakelijk Amerikanen. Dit waren verdere onderdelen
van de 104e Amerikaanse Infanteriedivisie “The Timberwolves” die naar het front in Limburg en
Aken gingen. Zie ook blz. 42 en 61.

64.

Ondanks de bevrijding. Ondankbaar ben ik, want er zijn hier een massa evacuees die vreselijk

geleden hebben uit het Noord Westen van Brabant die alles kwijt zijn en ontzettende angsten
uitgestaan hebben. Maar ik verlang alleen maar naar het einde van de gehele oorlog.

Eerder zal ik geen rust hebben. En dan nog moeten wij allemaal voor elkaar gespaard blijven.
En dan denk ik, waarom wij wel en zoveel anderen niet. Wij hebben er geen enkel recht op
gespaard te worden. En toch blijven wij er om bidden en er op vertrouwen.

Z. Skolimowski - 2e Luitenant - A.04825 - P/40.R – Polish Forces - B.L.A.
Zaterdag 11 November 1944.
Deze handtekening is van een Pools officier. Hij is een paar maal bij ons geweest en gisterenavond

hebben we gebridget.

65

Vandaag werken ze aan de brug bij de Baronielaan. (De Baileybrug. Zie blz.26).

Net hebben ze een bunker laten springen. Natuurlijk weer nieuwe schrik. Er komen er nog meer
want de hele boel moet schoon daar. Er zijn weer verschillende ruiten gesneuveld. Bij ons nog niet.
Misschien dadelijk.

Vanmorgen was er een Pools defilé. Zij zagen er allemaal moe en mat uit. Geen wonder. Zij komen

zo van het front. Wel buiengewoon keurig gekleed. Heel wat anders dan die afgezakte moffen.

Het is nu iets over vijven. Anders ging ik je altijd halen om deze tijd. Wat lijkt dat al ontzettend lang
geleden. Er is ook ontzettend veel gebeurd in die tijd hè?

Wij hebben een dag en nacht hitje van 15 jaar gekregen sinds vandaag.
Vrijdag 17 November.

In Rotterdam zijn er van de week 10.000 mannen opgepikt. Als jij er maar niet bij bent geweest. Ik
schrok me dood toen ik ’t hoorde. Maar toch heb ik het vertrouwen…

66.

dat jullie er niet bij zijn. Je bent handig genoeg en je was in zekere zin gewaarschuwd door mijn
brieven in September. Maar nu moet je je schuilhouden en hoelang? Dat vind ik vreselijk. En als ze

dan huiszoekingen gaan doen. Oh, dat jullie al die ellende nu ook nog mee moeten maken.

Bovendien weinig eten en misschien geen gas en licht. Oh, God help de wereld toch. Geef ons de
vrede. De vrede waar millioenen naar snakken. Er is zoveel lijden en leed en angst en zorg, pijn en

armoede. Van de week was ik wat rustiger geworden. Ik vertrouw maar dat alles goed komt. Ik kan er
toch niets aan doen. En als ik me alles in ga denken, word ik gek. Soms zing ik en lach ik. En ik
schaam me soms omdat ik haast vrolijk ben terwijl jullie het zo ontzettend moeilijk hebben.

Bovendien hebben jullie zorg om Eindhoven en Breda. Je weet niet dat alles goed is hier.
Als je dat alleen maar wist zou je al veel zorg minder hebben hè?
Nu moeten…

67.

de vrouwen overal op uit bij jullie. Dan moeten jullie zelf het huishouden doen. Of misschien ben je
helemaal ondergedoken. Ik weet maar niets, behalve dan dat het lang duren zal voor heel ons land

vrij is. Maanden.

Wat komt er van ons terecht? Ik weet het niet.

Vandaag was het weer onrustig. Geregeld ontploffingen in de verte, waar het huis van dreunt en
de ramen rammelen.

Vanmorgen was er nog een kanon bezig ten Zuid-Oosten van ons. Ik denk dat ze tussen Chaam
en Baarle Nassau schoten, waar nog Duitsers in de bossen zitten die geregeld op de passerende
wagens schieten. Ook was er mitrailleurvuur. Nu weer kanonnen. Ik weet niet wat het is. Bah,

onrustig.

Gisteren werd Ton (de Leeuw) 18 jaar. Koos en Ton (van der Poel) zijn nog geweest.

68.

Oudejaarsmorgen. (1944).
Een hele tijd heb ik niet geschreven. Er is veel en weinig gebeurd in die tijd. Wat de oorlogsvorderingen betreft weinig. Voor de rest veel.

De vliegende bommen waar ik zo bang voor was zijn inderdaad gekomen. Maar we zijn er alweer aan

gewend geraakt. De eerste paar dagen waren we erg benauwd. Het critiekste ogenblik van zo’n
ding is wanneer de motor stopt. want dan gaat hij zakken, maar hij glijdt meestal nog een eindje

door. Dan kunnen de ruiten er nog aangaan. Af en toe schieten ze ze neer en ploffen ze in de lucht

uit elkaar. Ik heb er een paar zien vallen in de verte, ca 4 km. ’t Gaf een klap en diverse ruiten om
ons heen knapten.

Om ons heen zei ik, want we waren met vieren. Onze ingekwartierde kapitein (een Pool) en een
andere kapitein, een kennisje van me en ik.

Als je dit leest zal je misschien een beetje boos zijn op me. Vooral als ik nu ga vertellen dat ik
sindsdien al verschillende keren ben wezen dansen. Ik zal het…

69.

uitleggen want jij moet het natuurlijk begrijpen. Sinds begin December is de school naast ons

bezet. Ca. 40 soldaten en een tiental officieren. (a) Een week of 3 terug kwam mijnheer Schloosz
bij ons om mij te vragen of ik onder zijn en zijn vrouw’ s geleide mee te gaan naar een avond in de

officier’s mess. Er zou namelijk een avond gegeven worden voor de soldaten en de officieren apart
om hen wat afleiding te geven wat ze in geen maanden gehad hadden. Nu waren ze voor het eerst

een tijdje rustig ergens en moest er een dansavond komen. Met dat doel voor ogen kwam een van

de captains naar mijnheer Schloosz (kennissen van onze ouders) om te vragen of hij misschien wat
nette meisjes kende uit de omgeving want ze wilden vòòr alles de boel in goede banen leiden.

Ook vroeg hij gelijk of hij een paar meisjes kende die in aanmerking kwamen om mee te gaan naar

de mess. Ze moesten goed Engels spreken. Toen kwam hij dus aan vader en moeder vragen of ze

het goed vonden dat ik mee ging en mocht. Ik vond het wel leuk voor de afwisseling. Enfin, alles
ging door. Het was erg gezellig.

+++++

(a) Dr. De Vissersschool aan de Burg. Serrarislaan. Hier lagen militairen van het 1ste Canadese
Leger.

70.

Na een paar uurtje geboomd te hebben zijn we met zijn allen even naar de dansavond gegaan. Een

van de captains, Stan Chissman heet hij, vroeg me te dansen. Hij is een buitengewoon vlot type
en absoluut geen type van een flirt. We hebben uitstekend gedanst samen. Het was om 11 uur

afgelopen. Toen kwam de moeilijkheid pas. Onze kapitein, Duthie heet hij, was de hele week naar

Parijs geweest en pas ’s middags teruggekomen. Toen hij thuis kwam vroeg hij of ik ’s avonds mee

ging naar zijn mess. Er zijn er n.l. 2. Ik zei dat ik al een uitnodiging had. Hij vond het erg jammer want
hij wist niemand. En toen kwam hij op het snuggere idee om te vragen of ik na afloop van de eerste
party dan verder meeging naar de tweede. Ik vroeg het vader en moeder. Zij aarzelden, ik had er

niet veel zin in want hij is me niet bepaald sympathiek. Maar hij scheen een beetje beledigd en toen

heb ik beloofd er in de loop van de avond over te zullen denken.

72.

in voelde zou ik er niet meer over denken nog eens te gaan. Dat zou ik jou niet aan willen doen. Ik

weet dat jullie het daar heel erg hebt en je je steeds voor de moffen moet verbergen. Dat jullie daar
in de grootste angst zitten en in stijgende spanning. Misschien in honger en zeker in kou. Ach, wat

een verschil met de vorige Kerstdagen, toen hadden we toch de gezellige sfeer ondanks de oorlog.
Nu was het heel anders. We zijn niet naar de nachtmis geweest, hebben de avond doorgebracht

met 3 Engelsen, die we tot voor 2 à 3 weken in totaal niet kenden. Het was heel gezellig. Vader en
ik hebben gezongen en Ton (de Leeuw) gespeeld. Het waren 2 officieren van de mess en de

derde was onze eigen (ingekwartierde) kapitein. De ene was de luitenant-kolonel, een aristocraat

tot in de toppen van zijn vingers, zeer muzikaal en de ander was Stan. Hij spreekt zeer vlot Frans,

slecht Duits en nog slechter Hollands. We helpen elkaar met de talen…

73.

Met moeder spreekt hij Hollands en vraagt om de paar woorden, what’s this or what’s that in

Dutch. Dan ratelt hij het in het Engels, hij praat erg vlug, en als het niet gaat, in het Frans. Het is
geweldig leerzaam in ieder geval. Als hij nog een paar maanden hier bleef zou ik er niet de minste

moeite meer mee hebben. Maar hij blijft niet. Woensdagmorgen gaat hij naar Brussel voor goed.

Maar af en toe zal hij proberen nog eens over te komen. Ik wou dat jullie elkaar kenden. Jullie

hebben veel overeenkomsten. Alleen is hij veel bewegelijker en drukker dan jij. Na de oorlog moet
ik beslist naar Engeland om zijn vrouw en zijn zoon te zien! Ik heb gezegd dat wij na de oorlog naar

Australië gaan. Tja Pim, voilà een nieuw chapitre. Weet je nog onze ruzie over het weg willen na de

oorlog? Well, I won’t make any troubles about it! Ik wil ook weg. Het zien en spreken van al die

buitenlanders heeft me een drang binnengebracht…

74

een onrust om later meer van de wereld te zien, om ook weg te gaan. Ik heb al met de meest
fantastische plannen rondgelopen om me overal voor te melden. Om naar het buitenland te gaan,

nieuwe ervaringen op te doen en veel te zien en te leren. Er worden veel vrouwen gevraagd. Maar

tot nu toe heb ik niets gedaan dan gewacht en wat doe ik? Boodschappen en een beetje huiswerk.
Nuttig is het niet te noemen. Onuitstaanbaar is het soms. Ik weet niet wat ik doen zal als deze

toestand lang aanhoudt. Want wanneer gaan ze over de rivier? (Mies bedoelt de bevrijding van

heel Nederland voltooien). En nog een vraag die de laatste dagen op is komen zetten. Zullen de

moffen niet in een laatste wanhoopspoging proberen terug te komen? Ze zijn de laatste dagen zo

ontzettend actief geweest over de rivier steeds. Bovendien zijn er heel veel parachutisten in

Brabant gevallen de laatste nachten. Dinsdagnacht was het zelfs op straat alarmtoestand voor de
soldaten. Alle bruggen worden streng bewaakt. Je mag…

75.

er niet over zonder je identiteitsbewijs te laten zien. En steeds zwaar geschut in de verte richting
Geertruidenberg-Den Bosch. Er zijn een massa Polen naar die kant getrokken. Antwerpen is

hun doel tenslotte. (a). Enfin, we zullen wel zien. Ik wou alleen dat ik mee kon gaan als de Engelsen

hier weer weg moeten trekken want die lol weer mee te moeten maken 2 maal dat is te erg. Maar, we

zijn in Gods hand en zullen alles aanvaarden wat Hij ons overzendt. Eenmaal zijn er hier Duitse

bommen gevallen, 11 doden. Vanavond gaan we allemaal naar van Keep (onze overburen) om

Oudejaarsavond te vieren. Van “vieren” zal wel niet veel sprake zijn, want er zijn te veel
bijgedachten voor jullie die daar akelig bij elkaar zitten. En verder weten wij of jullie allemaal nog

leven? Of jullie bij elkaar bent? Is er iemand ziek? Soms heb ik zo’n flauwe hoop dat jullie
weggetrokken bent naar Nieuwkoop met Beijl b.v. Dat zou veel beter zijn. Als je tenminste maar

iets wist. Vorige week had Rotterdam nog water. Geen…
+++++

(a) Het dagboek gaat van November naar 31 December 1944. Mies doelt op het
Ardennenoffensief dat op 16 December 1944 begon. Het Duitse Leger probeerde via de
Ardennen Antwerpen te bereiken om de bevoorrading van de geallieerden te doen stoppen. Het
Engelse en Canadese leger werd grotendeels verplaatst naar Limburg en België. Kleinere
eenheden bleven mèt de 1ste Poolse Pantserdivisie in Brabant om de Noordgrens van Brabant te
beschermen.

78.

nieuw jaar. Met nieuwe zegen zullen we God vragen.
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