onthulling van een fraai, informatief gedenkbord.
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Informatiebord Anneville

Anneville

Aan het einde van de Duitse bezetting werd Anneville gevorderd en in gebruik
genomen als bakkerij voor de Wehrmacht. In het landhuis verbleven de officieren,
in het koetshuis het overige personeel. De ovens waren rond het koetshuis opgesteld.
Na de bevrijding van Zuid-Nederland vestigde Z.K.H. Prins Bernhard zijn hoofdkwartier in
Breda. Hij verbleef in deze periode (van 27 november 1944 tot 13 april 1945) op Anneville.
Op een van de eerste dagen van mei 1945 betrok H.M. Koningin Wilhelmina Anneville met
H.K.H. Prinses Juliana en haar adjudanten Peter Tazelaar, Erik Hazelhoff Roelfzema en
Rie Stokvis.
Op de avond van vrijdag 4 mei 1945 stormde Peter Tazelaar de kamer binnen waar de
Koningin een onderhoud had met Generaal Kruls en vertelde haar het nieuws van de
Duitse capitulatie.
Nadat het nieuws van de capitulatie bekend werd trok de bevolking van de hele
omgeving en half Breda op zaterdag 26 mei 1945 in een grote optocht naar de eigenlijk
geheime verblijfplaats van de Koningin voor een groots defilé.

MEI 1945
Aan Hare Majesteit Koningin
Wilhelmina der Nederlanden.
Annaville – Geersbroek.

Mevrouw,
Aangemoedigd door den eenvoud en de ontroerende,
moederlijke tederheid, waarmede Gij Koninklijke
Landsvorstinne, U buigt over Uw, zoo wreed-geslagen,
maar zegevierend volk, durven wij. bewoners van de nederige
Buurtschap Geersbroek, het wagen. alleronderdanigst voor Uwe
Majesteit te treden met een stoffelijke blijk van onze eerbiedige
hulde, dat bedoeld is als een aandenken aan Uwer Majesteits
eerste vestiging op den, U en ons zoo dierbaren en geliefden,
Vaderlandschen Bodem, in de kleine, schier-onbekend en
vergeten, Noord-Brabantsche. Buurtschap Geersbroek, op den
grooten, historischen dag van den vijfden Mei negentien
honderd vijf en veertig.
Dit huldeblijk,aller-eenvoudigst als het hart en de
levenswijze van de plattelands bevolking, die het
uitzonderlijk-groote geluk mag genieten, U in haar midden te
zien, deze afbeelding van den eerste eereboog. waaronder U de
eerste schreden zette op het grondgebied van onze Buurtscap,
leggen wij eerbiedig aan Uwe voeten neder.
Zij moge Uwe Majesteit. bij het aanschouwen in later
dagen herinneren aan de kinderlijke liefde, de waarachtige
onderdanigheid en de onwankelbare trouw,waarmede de harten
van de U omringende bevolking vervuld zijn ten opzichte van U,
Koninklijke Landsvrouwe van Uwe Koninklijke Dochter,
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana, van Zijne
Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard en Hunne dierbare
Koninklijke Kinderen, naar wier terugkeer de gansche
Nederlandsche bevolking met smachtend verlangen uitziet.
Wij kennen slechts één hartsverlangen:
Moge de Groote, Roemruchtige Afstammelinge van ons dierbaar
Oranjehuis Koningin Wilhelmina der Nederlanden,zich
verwaardigen,als Haar gelukszon, in de komende jaren, in volle
pracht zal schijnen. het eenvoudige Brabantsche Gehucht
Geersbroek en zijn kleine. maar Haar zoo innig verknochte,
bevolking. met gevoelens van welwillendheid te gedenken.
De bevolking van de Buurtschap
GEERSBROEK.

Helaas was men in de hectiek vergeten de wachtpost te waarschuwen.
De arme man hield stand tegen de “in naam van Oranje doe open die poort” zingende massa.
Tot eindelijk iemand bedacht dat het misschien beter zou zijn om de mensen maar door
te laten.
Op woensdag 20 juni 1945 was er een groot tuinfeest met muziek, drank en dansen.
Toen later op de avond een flinke bui het feest dreigde te verpesten werd er doorgefeest
in de toenmalige garage, de grote zaal of trouwzaal van het koetshuis.
Deze suggestie zou gedaan zijn door Prinses Juliana.
Op 21 juni 1945 in de ochtend namen Koningin Wilhelmina en Prinses Juliana voorgoed
afscheid van hun tijdelijke residentie Geersbroek.
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