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Generaal Maczek Museum Breda
Volgend jaar op 10 april is het 70 jaar geleden dat Emmen
werd bevrijd door de Polen. Noordbarge ondervond toen
grote materiele schade. Maar liefst 17 panden en veel vee
vielen daarbij ten prooi aan de vlammen. Op de brink bij
de Cloeckshof staat een monument voor onze Poolse
bevrijders. De bevrijders werden aangevoerd door
Generaal Stanislaw Wladyslaw Maczek van de 1e Poolse
pantserdivisie in West-Europa. Vrijdag 29 augustus was
de HC Noordbarge uitgenodigd voor een bezoek aan het
gelijknamige museum in Breda. De commissie is onder de indruk van de enorme
Poolse bijdrage aan de herwonnen vrijheid in Europa. Maar liefst 350.000 Polen
sloten zich via allerlei vluchtroutes aan bij de geallieerden om ons werelddeel te
verlossen van het fascistische juk. Deze 'vredesbijdrage' bleek uiteindelijk
onvoldoende om deze Polen langer dan tot de demobilisatie in 1947 als
bezettingsmacht voor een deel van Noordwest-Duitsland aan te wijzen. Tijdens de
conferentie van Malta van 4-11 februari 1945 werden over de kwestie Polen de
volgende afspraken gemaakt. "Polen krijgt na de bevrijding door het Rode Leger
een nieuwe regering, waardoor het een democratische staat zal worden. Stalin
krijgt ook veel controle; er zal controle over Polen blijven van buiten om er voor
te zorgen dat het goed zal gaan. Rusland krijgt op het oostelijke front acht
kilometer extra grond, Polen krijgt extra Duitse gebieden in het Westen.
Op 10 april 1945 waren de Polen er nog van overtuigd dat de geallieerden hen
zouden helpen bij de bevrijding van hun dierbare Polen. In de kamer op de
Cloeckshof werd die avond aan de toen 22-jarige Roelof Garming door de Polen
ingepraat zich aan te sluiten bij hun bevrijding. Zover is het niet gekomen. Vooral
de diplomatieke onderhandelingen van Malta hadden aan die vurige wens al
grotendeels een einde gemaakt. Ze konden zelfs niet terug naar hun vaderland.
In de ogen van de communisten o.l.v. Jozef Stalin waren het 'landverraders'. In
hun indrukwekkende museum hangt de veelzeggende leuze: "De Poolse soldaat
strijdt voor de vrijheid van andere landen maar sterft alleen voor Polen". De Poolse
veteranen zijn nooit erkend en kregen geen enkele financiële tegemoetkoming. In
vergelijking met de veteranen uit andere geallieerde landen is dat een hard gelag.

De commissie is fantastisch
ontvangen. We hebben naast
een bezoek aan het museum
ook hun erebegraafplaatsen
bezocht. Die dag zijn we overladen met informatie en films
over het Poolse aandeel in de
bevrijding van Europa. We
hebben beloofd kennis met
elkaar uit te wisselen. De KMA
(Koninklijke Militaire Academie) wordt door reorganisatie
verplaatst naar nieuwbouw op
de Trip van Zoutlandtkazerne.
In deze kazerne is momenteel
het Generaal Maczek Museum
ondergebracht. Ze zijn op zoek naar een nieuwe locatie. Dat baart hen zorgen.
Ook hebben ze plannen om alle gevallen Poolse soldaten uit Nederland samen te
brengen op het Pools Militair Ereveld Breda in de wijk Princenhage. De Poolse
nazaten zijn nog niet klaar met het vestigen van onze intense aandacht voor het
aandeel van hun voorvaderen voor onze vrijheid.

Inloopdag 11 oktober 2014
In de laatste nieuwsbrief staat welk deel van het dorp nu aan de beurt is. Bij de
voorbereiding kwamen we er vlot achter dat dat niet allemaal te behappen is in
één dag. Het deel tussen het voormalige kerkpad en de Stortweg van de
Noordbargerstraat vervalt. Voor de inloopdag nodigen we in het bijzonder (oud)
bewoners van het te bezoeken dorpsdeel uit. Velen van hen hebben toegezegd te
zullen komen. De inloopdag bestaat uit twee delen. 's Morgens van 10.00-12.00
uur beginnen we met de inbreng van oude foto's. U begrijpt dat we als Historische
Commissie graag onze collectie willen vervolmaken. Dus op zoek in kamnetten en
kasten naar oude foto's van Noordbargers en dorpskiekjes. Naast het bekijken van
elkaars foto's bestaat er ook gelegenheid de foto's te laten scannen.
Het tweede deel van de inloopdag duurt van 13.00-17.00 uur. Om 13.30 uur
beginnen we met een fotopresentatie. Na de presentatie gaan we in groepjes een
wandeling door dit dorpsdeel maken. Naast de leden van de commissie krijgen we
deze middag hulp van oud bewoners. Ze draaien ook mee in de voorbereiding. Na
afloop is er nog tijd voor een gezellig afzakkertje. Voor een natje en droogje wordt
de gehele dag gezorgd. Tussen de middag kunnen tegen kostprijs broodjes met
soep worden gekocht. In verband met de inkoop graag opgeven tot vrijdag 10
oktober bij Geesje Gerrits (0591-640263 of geesjeenharm@hetnet.nl).
Tot ziens op 11 oktober 2014 in de kantine van het AOC Terra,
Huizingsbrinkweg 9, 7812 BK Emmen

Tenslotte
Mocht u nog iets over Noordbarge in uw bezit hebben, waar u geen
raad mee weet of waarover u alle kennis niet meer paraat heeft, stelt
u zich dan gerust in verbinding met ons commissielid Geesje Gerrits
[0591 640263]. U kunt hier ook terecht voor ansichtkaarten,
verjaardagskalenders, de CD "Noordbarge daor bij de brug" en de
herdruk van het boek "60 jaar bevrijding Noordbarge".

