
De laatste spannende dagen voor de bevrijding van Breda 
 
Van zondag 3 september 1944 tot zondag 29 oktober 1944. 
 
Het St. Ignatiusziekenhuis te Breda heeft in de geschiedenis van de bezetting van Breda 
gedurende vier en een half jaar een belangrijke rol gespeeld. 
Bijna de gehele bezette tijd door was het voor een groot deel in beslag genomen door Duitse 
Lazaretten. Nu eens herbergde het ziekenhuis het Luftwaffelazaret, dan weer een 
Kriegslazaret en op het laatst kreeg het zelfs het twijfelachtige genoegen een Feldlazaret te 
herbergen met meer dan 200 personeel. 
De patiënten van de lazaretten werden zo goed als geheel toevertrouwd aan de Nederlandse 
religieuse- en lekenverpleegsters en verplegers. 
Het lazaret was, voor zover het de voedselvoorziening en de verpleging betrof, niet geheel 
gescheiden van de burgelijke voedselvoorziening en verpleging en dit bracht natuurlijke 
belangrijke moeilijkheden met zich: de heren letten nauwkeurig op het voedselverbruik van 
het lazaret en waakten angstig of het voor de Duitsers uitgegeven eten niet ten goede zou 
komen aan de Nederlandse patiënten en vooral de door de verplegenden min of meer 
vertroetelde geallieerde krijgsgevangenen mochten niet meer ontvangen dan de Duitsers zelf. 
Zo had een der verpleegsters eens aan een Engelsen krijgsgevangene een kop 
melkchocolade gegeven: Dit had tengevolge, dat deze zuster ernstig onderhouden werd en 
dat haar werd medegedeeld, dat wanneer zulks weer gebeurde, dat alle Duitsers onmiddellijk 
ook een kop chocolade moesten hebben!!! 
 
Begin september nu had het ziekenhuis een reserve Kriegslazaret. Het was een gedeelte van 
het te Tilburg en Den Bosch ondergebrachte lazaret. 
De laatste maanden waren de moeilijkst vervoerbare patiënten allen verder gebracht, zodat 
dit lazaret was voorbereid op een overhaast vertrek. 
Toen wij nu zondag 3 september 1944 de terugtocht uit België en Frankrijk hadden 
waargenomen, veronderstelden wij dat ook ons lazaret wel zou ophoepelen. Daarom 
begaven wij ons maandag 4 september direct naar de Zahlmeisterei om onze afrekening op 
te maken en wij maakten daar ook de veronderstelling dat zij vandaag wel zouden 
vertrekken. 
"Warum?" vroeg me de Rechnungsführer. 
"Weil Sie sonst bald Kriegsgefangene sein wird", durfde ik te zeggen. 
Voor de gespannen zenuwen was dit teveel gezegd , want ik kreeg te verstaan dat ze niet 
zouden vertrekken en dat, als ze zouden vertrekken, ik dan maar met de Tommies moest 
afrekenen. Later op de dag kwam hij toch zelf weer zeggen, dat ik de afrekening maar op 
moest maken. Zo geschiedde en deze werd prompt - eerst door een voorschot, en later 
definitief afgerekend. 
 
Maar..... de patiënten vertrokken niet, de 'Verwaltung' was 'm al gesmeerd met achterlating 
van de patiënten en een jonge dokter, die er geen raad mee wist. 
De gewonden konden zelfs niet meer worden behandeld door een chirurg, zodat onze dokter, 
Dr. Karthaus, hulp moest verlenen. 
Waar het haperde konden we niet precies ontdekken, maar we kregen zo de indruk dat het 
het vervoer was, waarmee ze in hun maag zaten. Tenslotte is er dan toch een oplossing 
gekomen en op 7 september waren de heren vertrokken en we dachten voorgoed. 
Maar op 8 september 1944 werden we weer opgeschrikt door een invasie van Duitse Rode 
Kruiswagens, die in een minimum de gehele Ignatiusstraat en ons parkeerterrein bevolkten. 
Duitse doktoren betraden ons huis weer en legden direct beslag op de lazaretafdeling. 
Het was een Feldlazaret. Het had gewerkt in Evreux in Frankrijk, daarna drie dagen in België, 
ten zuiden van Brussel. Op zondag 3 september was het gevlucht naar Nederland, was 
zodoende in Utrecht aangekomen, vandaar teruggestuurd naar Oss en van Oss naar Breda 
gekomen. Er was toen onder de Duitse gemoederen weer wat rust gekomen en dit lazaret 
moest zijn plaats weer innemen zoveel kilometer achter het front. 
 
Zelf meenden de heren, dat het maar voor enkele dagen zou zijn en daarom pakten zij alleen 
het hoognodige maar uit: wat operatie-instrumenten, medicamenten en verband. De 
vrachtwagens reden onze tuinen in en daar begon de uitpakkerij. De wagens waren zo 
ontzettend slordig ingepakt; alles lag er als waardeloze rommel door en tussen elkaar: de 



doosjes inspuitingen, flesjes en dergelijke rolden overal tussen uit. De administratie was één 
warboeltje. 
En toen ik vroeg hoe dat toch allemaal kwam, werd me heel eerlijk geantwoord, dat ze 
hadden moeten vluchten uit België, overhaast, en dat 10 minuten na hun vertrek uit België de 
Tommies hun plaats daar al hadden ingenomen. 
De Chef-Arzt vertelde ons zelfs, dat hij vlak vóór een Engelse tank gevlucht was, dat deze 
tank hem zeker gezien moest hebben, doch dat de Engelsen het Rode Kruis eerbiedigen. 
Deze Chef-Arztwas een kalme, bijna zestigjarige dokter (eigenlijk kinderarts). Met de 
gebruikelijke van-buiten-geleerde-zinnetjes gaf hij ons te verstaan, dat hij alleen maar streed 
tegen het Bolsjewisme en dat de Nederlanders en de Duitsers eigenlijk stamverwant waren. 
Tenslotte ging het dan ook weer wel tegen de Engelse en Amerikaanse plutocraten.  
Hij bleef echter maar een paar dagen in Breda. Hij was namelijk een bericht wachtende dat 
hij kon afzwaaien en dit bericht kwam na een kleine week. 
Hij aanvaardde "der Weg zurück" naar Chemnitz op 16 september. 
Hij had echter veel vrees voor het door de geallieerde luchtmacht steeds onder vuur 
genomen treinverkeer. Zijn oppasser mocht hem naar huis brengen, maar de chef zeide "heel 
geruststellend", dat hij over 14 dagen weer terug was; de oppasser knipoogde eens. 
 
Dit Feldlazaret had volgens de hier en daar opgevangen mededelingen van het personeel 
vele gewonden verwerkt van het front van Caen in Frankrijk. 3000 ernstig gewonden hadden 
zij daar behandeld. Ernstig gewond noemden zij alleen buik- en longschoten en dergelijke. 
Been- en armamputaties noemden zij lichtgewonden. 
De eerste week van het verblijf van dit lazaret gaf niet veel drukte aan patiënten, wel aan 
personeel. Het totale personeel van dit lazaret bestond uit 230 personen waaronder 34 
doktoren. Alle specialismen waren vertegenwoordigd, speciaal natuurlijk de chirurgie. Toen 
het enkele dagen rustig bleef begonnen zij meer en meer uit te pakken. Kisten en koffers 
werden langzamerhand de vrachtwagens uitgedragen en na een weekje leek het erop alsof 
zij zich voor geruime tijd bij ons gevestigd hadden. 
 
Toen kwam de zondag van 17 september, die ons het onvergetelijke schouwspel bezorgde 
van overtrekkende landingstroepen, die wij ook de daarop volgende maandag vanaf het dak 
van het ziekenhuis zagen vliegen. De schrik sloeg de Duitsers zodanig om het hart, dat er die 
zondagavond vele flessen geestrijke dranken geledigd werden om nog een laatse vleugje 
moed in te nemen. 
Het had zichtbaar geholpen, want bij het overtrekken van de luchtlandingstroepen van 
maandag merkte de Oberzahlmeister G. op, dat het toch zonde was, dat die prachtige 
vliegtuigen met geheel hun inhoud voor 90 % (!!!) vernietigd zouden worden met alles wat er 
in zat en dat de gehele onderneming geen "Zweck" had. 
 
Maandag 17 september kwam de stroom van gewonden binnen. Het begon op 18 september. 
Op die kwamen ook de eerste Engelse gewonden binnen. Naar wij, na vele inlichtingen 
gevraagd te hebben, te weten kwamen, kwamen deze gewonden van Best. 
Omtrent diezelfde tijd werden ook de gewonden uit de omgeving van Antwerpen, Turnhout en 
zelfs al uit Hoogstraten gebracht. 
In dit lazaret werden ca 25 Engelsen, Polen, Canadezen en Amerikanen opgenomen. Zij 
werden goed behandeld en omdat deze ook geheel door onze eigen verpleegsters en 
verplegers verzorgd werden, konden wij deze jongens een zeer goede verzorging geven. 
Wel bleef er een scherpe controle op het contact met deze mensen en het gaf vele 
moeilijkheden om van deze gewonden iets te weten te komen. Allereerst de taal, die door de 
meeste zusters natuurlijk niet vlot gesproken werd. Wel hadden de zusters al enkele weken 
les gehad in Engels en gingen zij daar nog steeds mee door, maar een vlot gesprek te voeren 
onder toezicht van de Duisters, gaf vele moeilijkheden. 
Toch hebben we het klaargespeeld om van alle gewonden de naam, hun thuisadressen, hun 
legerletters en nummer te weten te komen, zodat we direct na de komst van de geallieerden 
deze gegevens konden overleggen, hetgeen zeer op prijs werd gesteld. 
 
In die dagen hebben we ook ondervonden dat zelfs de doden niet veilig waren voor de 
Duitsers. Zo bemerkte een zuster dat een gestorven Engelse soldaat, even voor hij naar het 
lijkenhuis werd gebracht, een gouden ring aanhad en toen hij door een Duitse Sanitäter was 



weggebracht en zij later in het lijkenhuis kwam, kwam zij tot de ontdekking dat de gouden ring 
verdwenen was.  
Toen we dit wisten hebben wij de gestorven Engelse soldaten zoveel mogelijk hun 
waardevolle voorwerpen afgenomen en deze ter hand gesteld aan hun kameraden, zodra 
deze in Breda gearriveerd waren: geld, sieraden, rozenkrans, ringen, foto's. 
 
Ongeveer half september zijn de Nederlandse patiënten, die niet snel te transporteren waren, 
naar de kelders van het ziekenhuis verhuisd, daar het bestuur van het ziekenhuis, toen er 
steeds meer vreselijk gewonde militairen binnenkwamen, veiliger vond althans de 
bescherming aan te bieden, die wij hadden, n.l. vrij goede en veilige kelders, die wel niet 
zoveel comfort boden als de ziekenkamers- en zalen, maar die aan de patiënten toch een 
rustiger omgeving boden, die nodig was voor hun herstel. 
De moeilijkheden, die de verpleging hierbij ondervond zijn natuurlijk legio, onder andere het 
langs andere wegen aanvoeren van patiënten van en naar de ziekenafdelingen, het 
aanvoeren van maaltijden, de beperkte ruimte, de betrekkelijk weinige ventilatie, het schaarse 
licht, gebrek aan warm en koud water in onmiddelijke omgeving, enz.  
Alle moeilijkheden die ieder op zich tenslotte maar kleine moeilijkheden zijn, maar die allen bij 
elkaar veel extra inspanning, uithoudingsvermogen en offerzin gevraagd hebben van het 
verplegend personeel en van de leiding van het ziekenhuis. 
Daarnaast kregen we telkens moeilijkheden met de voedselvoorziening. Zolang het 
ziekenhuis gedistribueerd werd volgens de door het C.D.K. [Centraal Distributiekantoor] 
gestelde normen, hebben wij de patiënten kunnen geven wat zij nodig hadden, maar toen 
vanaf 1 september de voorziening op basis van noodkaarten kwam plus de extra 
ziekenvoeding op medisch attest, betekende dit voor de ziekenhuiskeuken een algehele 
omwerking van haar menu's: boter werd tot op 1/3 verminderd, vlees tot op 1/4, soep tot 1/8, 
eieren werden nog slechts op doktersattest verstrekt, zodat wij bijna geen eieren meer 
konden geven, kaas verdween geheel van het menu, melk kon nog slechts aan kinderen en 
aan speciale zieken worden gegeven. 
Door vroeger genomen maatregelen hebben wij de echter de voedselvoorziening tot nu toe in 
redelijke banen kunnen leiden, ofschoon de voorziening der ziekenhuizen op basis van 
noodkaarten wel een zeer drastische beperking was en wel de grootste moeilijkheden met 
zich bracht. 
 
Vanzelfsprekend werd de ziekenhuisverpleging zoveel mogelijk beperkt. Alleen de meest 
acute gevallen konden worden opgenomen, allereerst omdat we iedere dag een stroom van 
gewonden konden verwachten en daarvoor de plaatsen moesten openhouden en in de 
tweede plaats omdat het vervoer van de patiënten bijna onmogelijk was. 
De vervoermiddelen die er nog waren werden angstig verborgen voor de kaapzucht van de 
Duisters: de patiënten werden vervoerd met handwagens, geïmproviseerde handbrancards 
e.d. 
Zelfs kruiwagens werden gebruikt als ziekentransportwagens. Een typisch voorbeeld: een 
oud moedertje was van de trap gevallen, had pijn en de dokter wilde graag een röntgenfoto 
laten maken, maar er was geen vervoer om het menske naar het ziekenhuis te brengen. In 
een paar kussens gedoken, haar voeten gedeeltelijk afhangend op de grond werd zij op een 
kruiwagen naar het ziekenhuis gereden, een uur ver en weer terug. 
 
Op 30 september vertrok het Feldlazaret met achterlating van nog enkele gewonden, die nog 
niet vervoerd konden worden. Onder deze gewonden bevond zich nog een Engelse kapitein, 
die ondanks zijn verwondingen goed opknapte. 
Wij hadden gehoopt hen hier te kunnen houden tot zijn vrienden gekomen waren, maar, 
ofschoon Dr. Karthaus en onze zusters, onder wiens hoede hij gesteld was, alle moeite 
gedaan hebben om hem zo ziek mogelijk te houden en om hem niet al te snel te laten 
genezen, mocht dit niet baten: hij werd medegenomen. Toen een van onze zusters het toch 
nog waagde om te vragen hem hier te laten, kreeg zij ten antwoord, dat zulks niet kon: Het 
was een te kostbare patiënt, want voor deze kapitein konden zij een Duitse gewonde kapitein 
terugkrijgen bij de uitwisseling van de gewonden. 
Wel werd toen beloofd, dat een Engelse krijgsgevangene zou achtergelaten worden nota 
bene als beloning voor het feit, dat ook de Duitse gewonden zo goed waren verpleegd !!! 
Aan deze belofte hebben de Duitsers zich eveneens niet gehouden, want ook deze 
krijgsgevangene werd nog op donderdag 19 oktober weggevoerd met onbekende 



bestemming.  Daarna werden geen Duitsers, noch geallieerden meer in het ziekenhuis 
opgenomen. Men achtte het toen waarschijnlijk veiliger het lazaret maar geheel onder eigen 
beheer te nemen en vanaf die tijd ongeveer werd de huishoudschool aan de Boeimeersingel 
tot lazaret gepromoveerd.  
Het St. Ignatiusziekenhuis kreeg toen alleen nog maar de z.g. ambulante 
Röntgenverrichtingen te doen voor gewonden. 
 
We waren in ieder geval wel opgelucht. Nu kon alle aandacht uitsluitend aan de Nederlandse 
patiënten worden besteed en onder de moeilijke omstandigheden, zoals wij die boven 
hebben geschetst in de kelders van het ziekenhuis, was het aflopen van de Duitse 
lazaretverpleging een welkome verandering voor de verpleegsters. Het Feldlazaret heeft van 
8 tot 30 september meer dan 1000 gewonden verwerkt van het Belgische Albert-Kanaal-front.  
Onder de Duitse gewonden waren er niet zeer vele meer  die nog enige hoop hadden op een 
Duitse overwinning. Met gebaren en woorden maakten zij duidelijk dat het niet te houden was 
en dat de geallieerden met zo'n pracht van materiaal aankwamen en zo'n overvloed van 
middelen, dat de zaak er weinig hoopvol voor hen uitzag 
Enkele dagen na het vertrek van het Feldlazaret kwam er nog een overschotje van een in 
België werkzaam geweest lazaret binnen. 
Het gehele personeel bestond uit 7 man. Deze waren overgeschoten van de 34. Het verschil 
was gesneuveld of krijgsgevangene gemaakt. Dit lazaret verdween weer spoedig. 
 
Het ziekenhuis is door de Duitsers niet lastig gevallen met vordering van dekens. Andere 
gestichten van Breda hebben wel hun aandeel moeten bijdragen; tegen een eventuele 
overval waren we gewapend, doordat zoveel mogelijk verstopt was. 
Interessant is het misschien nog te vermelden dat vele Duisters die in de laatste dagen in het 
ziekenhuis kwamen, nog hoop hadden op het "Neue Waffe". Velen meenden dat dit nog een 
algehele ommekeer teweeg zou brengen. 
De Rechnungsführer van het Kriegslazaret was zo 'overtuigd' van de eindoverwinning, dat hij 
bij zijn vertrek zeide: "Over drie weken zijn we weer terug in Breda". !!!  
Ik merkte daarbij op: "Mogelijk wel.... als krijgsgevangene" ! 
 
Laten we thans trachten een beschrijving te geven van de laatste 3 dagen, namelijk 27,28 en 
29 oktober 1944. 
 
Op 27 oktober hebben we nog zoveel mogelijk patiënten naar huis laten brengen, voor zover 
de toestand van de patiënten zulks toeliet en het vervoer mogelijk was. 
180 patiënten bleven nog in het ziekenhuis met circa 250 man personeel, waaronder 
doktoren, administratuer enz. die tijdelijk onderdak namen in het ziekenhuis. 
Zo goed als allen waren ondergebracht in de kelders van het ziekenhuis, ook het personeel. 
Vanzelfsprekend was dit wel erg primitief. Zelfs de gangen van de kolenkelders veranderden 
in legerplaatsen. 
Wasserij, bakkerij en andere dienstruimten werden personeelsslaapruimten. 
Ook de kapel werd in de kelders gevestigd. Zaterdag 28 oktober kwam de grote spanning. In 
de namiddag was de omgeving van het ziekenhuis doodstil geworden. Hier en daar zag men 
kleine Duitse patrouilles de omgeving verkennen. Vele van hen liepen met de zogenaamd 
Pfantzerfausts. We konden dus de geallieerde tanks verwachten. Het suizen van de granaten 
en de ontploffingen, veroorzaakt door het opblazen van diverse bruggen en gebouwen, drong 
in de kelders van het ziekenhuis door. 
Toch werd er rustig doorgewerkt, voor zover nodig was. 
 
De nacht in het ziekenhuis verliep vrij rustig. Er kwamen maar enkele gewonden en nadere 
berichten bleven uit. 
Een enkele Duitse gewonde werd nog binnengebracht, die echter weer spoedig werd 
weggehaald. Een Duitse dokter vestigde zich nog zaterdagnacht in het ziekenhuis om 
eventuele gewonden te verzorgen, doch er kwamen er geen en kort na middernacht kwam er 
een ordonnance in het ziekenhuis om de dokter op te halen. 
Van deze mensen konden we niet wijzer worden. Zij vertelden niets van de oorlog en van de 
stand van zaken. 
 



Zaterdagavond was het gehele huishouden in de kelders verzameld voor een kerkelijke 
plechtigheid ter voorbreiding van het Feest van Christus Koning op zondag 29 oktober. Het 
was een ontroerende plechtigheid en deed ons denken aan de catacomben in de tijd van de 
eerste christenen. De gebeden en gezangen klonken hol en somber tussen het gedreun der 
kanonnen en ontploffingen door. 
Zondag 29 oktober werden ook de H.H. Missen in de kelder gelezen. 
Nog kwamen er slechts enkele gewonden binnen: op 28 oktober 5, 29 oktober 6, 30 oktober 
7 en 31 oktober 9. 
 
Terwijl een groot gedeelte van de stad reeds tegen 12 uur des zondags bevrijd was, was er in 
de buurt van het ziekenhuis nog geen geallieerd soldaat te zien geweest. 
De Duitsers hadden zich in de loop de zondag nog ingegraven in het Brabantpark naast het 
ziekenhuis en vanuit de vensters van het ziekenhuis hadden wij zicht op deze troepen. 
Na de middag kwam er nog een familie uit de Babantlaan om onderdak vragen, omdat de 
Duitsers van hun kelder gebruik maakten en van plan waren dit gedeelte van Breda nog te 
verdedigen. 
De gehele middag hebben wij de hier gevestigde troepen, die ook al in de tuin van het 
ziekenhuis zaten, gadegeslagen. Kort na de middag kwamen er 2 Duitse soldaten het 
ziekenhuis binnen aan de achterkant, die om burgerkleding vroegen om zich zo aan de 
verdere oorlogsvoering te onttrekken. 
Wij konden de heren niet helpen en zij hebben zich verder verstopt in de ziekenhuistuin en 
zullen zich wel hebben overgegeven. De lust tot verder strijden was hun vergaan. Van hun 
kameraden waren er geen meer in het leven, zoals ze vertelden. Ze kwamen van de richting 
Gilze-Rijen. 
 
Om half zes zagen we in de schemer een auto aankomen over de singel. Het was een 
eenvoudige vrachtwagen. De Duitsers, die in het Brabantpark verscholen waren, begonnen te 
schieten. Daardoor bemerkten we, dat het een geallieerde wagen was. De Pool, die de 
wagen bestuurde, trachtte uit dit vuur te ontkomen. Hij zwenkte het Brabantpark in, maar 
daardoor kwam hij recht in de mitrailleurnesten terecht en werd hij jammer genoeg 
doodgeschoten. Wij zagen de auto een plotselinge zwenking maken en in een 
aardappelveldje tot stilstand komen. De bestuurder was gedood en werd een poosje later het 
ziekenhuis binnengebracht, waar hij nog de Heilige Olie kon ontvangen. 
 
Er werden nog enkele granaten afgevuurd, die terecht kwamen in enkele huizen in het 
Brabantpark. Toen de Duitsers zagen dat deze zo dicht bij hen terecht kwamen, kregen ze 
het, naar het schijnt, toch te kwaad. 
Tegen 6 uur maakten zij aanstalten om te vertrekken. De mitrailleurs werden opgeruimd en zij 
trokken achter door de ziekenhuistuin weg in de richting van de Teteringsche Dijk. 
Toe het donker werd kwamen er zo zachtjesaan meer mensen naar het ziekenhuis, die ons 
enthousiast kwamen vertellen dat in de stad alles wat Duits was reeds enkele uren geleden 
het hazenpad gekozen had. We kwamen eerst toen pas tot de overtuiging, dat we werkelijk 
vrij waren. De zieken en het grootste deel van het personeel geloofden het pas maandag 30 
oktober, toen de eerste Polen over de Wilhelminasingel kwamen en later op de dag ook in het 
ziekenhuis hun entree maakten. 
 
Eerst enkele dagen later kwamen de zwaargewonden in grotere aantallen binnen, 
bijvoorbeeld op 5 en 6 november respectievelijk 24 en 32 zwaargewonden. 
Enkele typische gevallen van gewonde burgers: 
Een Nederlandse jongeman, 24 jaar oud, stelde zich beschikbaar voor het demonteren van 
anti-tank-mijnen in de omgeving van Langeweg. Hij demonteerde 8 mijnen achter elkaar. De 
negende - een z.g. schoenmijn - explodeerde in de handen van dezen jongen. Hij verloor 
daarbij beide handen en onderarmen, circa 10 centimeter onder de elleboog. Hij was lid van 
de ondergrondse troepen; 
 
Een marechaussee begaf zich aan de kant van de rijweg Breda-Rijsbergen voor het oprapen 
van een geweer dat daar lag. Meteen trapte hij op een landmijn, die zijn rechter onderbeen 
geheel afrukt. Zijn gehele lichaam was bezaaid met kleine granaatwondjes; 
 



Een landarbeider wilde een bootje over de rivier de Mark brengen om Engelse soldaten de 
overtocht te vergemakkelijken. Hij stapte hierbij op een landmijn en verloor hierbij zijn rechter 
onderbeen, liep een grote kaakwond op en talloze kleine verwondingen; 
 
Een 30-jarige jongeman werd na de bevrijding (in de nacht van donderdag op vrijdag) 2 
november getroffen in zijn huis door Duitse granaten, waarbij zijn vader en zuster op slag 
werden gedood. Hij zelf liep grote scherfwonden op in de rug en arm en rechter bovenbeen; 
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