
Aan: College van Burgermeester, wethouders en
de Gemeenteraad van Beemster
Rijn Middelburgstraat 1

1462 NV Middenbeemster

Afzender: W.N.J. Broekhof
Kasteellaan 93
5281 CX BOXTEL

l2 i|Jül 2ûi3

Cdvq6
¡ ;trclri:fcr-,t;r:, ç

Betreft : Bevrijdi ngsdag

Boxtel, 10 juni 2018

Geachte Burgermeester, Wethouders en Raadsleden,

Direst na de tweede wereldoorlog heeft Nederland en de Nederlanders besloten om de
verschrikkingen hiervan zo snel mogelijk achter zich te laten en een aanvang te maken met de
wederopbouw.
Als neven effect heefr dit geleid, dat wij onze bevrijders een beetje zijn vergeten. Natuurlijk weten
wij dat onze bevrijders de Amerikanen, Canadezen en Britten waren.
Dat wij hen eren, spreekt voor zich.

Echter wij vergeten dat er onder de geallieerden ook de Polen waren, die samen met de
Amerikanen, Canadezen en Britten de belangrijkste bijdrage hebben geleverd aan de bevrijding
van Nederland. De bevrijding van Breda, de strijd om de Schelde en Operatie Market Garden.

De Poolse soldaten hebben het extra z'uaar gehad, daar zij niet konden terugkeren naar hun
eigen land, daar zij als venaders gezien werden en hierom veroordeeld konden worden. Polen, als
natie, werd door de ligging, tussen de Russische zone van Duitsland (DDR, Oost Duitsland) en
Rusland (toenmalige USSR) achter het ijzeren gordijn geplaatst. Dit was voor de Polen zelf een
verschrikking, daar zij hun leven hebben gewaagd om Europa te bevrijden van een
verschrikkelijke oorlog die in hun land is begonnen (Duitse inval I september 1939). Tevens
werden de gruwlijkheden van de oorlog in Duitse kampen op Pools grondgebied uitgebroed (onder
meer Auschwitz-Birkenau).

Onze bevrijding moeten wij ook jaarlijks vieren, nationaal op 5 mei. Wij mogen echter niet
vergeten wie onze bevrijders zijn geweest.
lk vraag u bij deze om onze dankbaarheid aan hun te tonen en hun te eren door niet alleen de
Nederlandse driekleur uit te hangen, maar om de vlaggen van onze bevrijders, de geallieerden, er
naast te plaatsen, te weten de Amerikaanse vlag, de Canadese vlag, de Britse vlag en de Poolse
vlag, opdat wij dan weten door wie wij bevrijd zijn en dat wij in vrede mogen blijven leven.

Hierbij bedank ik u voor uw aandacht, dzigkujç serdecznie (hartelijk dank),

\Mm Broekhof
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