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GEMEENTEBESTUUR IN OORLOGSTIJD
De stedelijke overheid van Breda onder Duitse bezetting

Joop Bakker

Op 13 mei 1940, de derde dag na de inval, werd Breda door Duitse troepen bezet. 

Vanaf  dat moment had de stedelijke overheid niet alleen rekening te houden met 

de eigen nationale en provinciale overheid maar ook met de eisen en wensen van 

de bezettende macht. Alle gemeentelijke bestuurders en ambtenaren kwamen op 

enig moment voor de beslissing te staan hoever zij konden gaan met het uitvoe-

ren van door de indringer opgelegde maatregelen. Deze studie onderzoekt hoe 

Bredase bestuurders, ambtenaren en politie-functionarissen ieder op hun eigen 

wijze op de bezetting hebben gereageerd en al of  niet tot de beslissing kwamen 

voor zichzelf  een grens te trekken in de samenwerking met de bezetter, die zij 

niet wensten te overschrijden.
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INLEIDING 
 
 
Op Pinkstermaandag 13 mei 1940, drie dagen na de  vroege  inval op vrijdagmorgen 10 mei, 
werd Breda door het Duitse leger bezet. De soldaten van de Wehrmacht troffen echter een 
zo goed als lege stad aan. Ook van het stadsbestuur was niemand aanwezig . De bewoners 
waren de dag tevoren, eerste Pinksterdag, ijlings op de vlucht geslagen, een vlucht die 
gepland was als een ordelijke evacuatie, maar door de dreigende oorlogsomstandigheden 
ontaard was in een vlucht in zuidelijke richting. Vier jaar later, 29 oktober 1944 werd de stad 
opnieuw ‘bezet’, nu door Poolse militairen van de Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal 
Maczek. De werkelijke duur van de bezetting  van Breda wijkt zo af van de periode die voor 
Nederland als geheel wordt gehanteerd. Net als voor de andere gemeenten ten zuiden van 
de grote rivieren begon de bezetting wel in mei 1940 maar eindigde zij ruim voor de dag 
waarop de Duitsers in Nederland capituleerden op 5 mei 1945. 
 Zijn er, naast dit feitelijke tijdsverschil als gevolg van de ligging in de zuidelijke regio 
van het land en de ontruiming, nog meer en ook meer inhoudelijke verschillen vast te stellen 
tussen de nationale oorlogsgeschiedenis en de lokale of regionale oorlogsgebeurtenissen? 
Is het  nationale beeld van oorlog en bezetting, dat in  talrijke studies vorm heeft gekregen, 
zonder fundamentele problemen toe te passen op heel het Nederlands grondgebied of is het 
mogelijk, dat beeld te differentiëren, aan te vullen of misschien zelfs te corrigeren, met 
behulp van lokale en regionale studies over de oorlog en bezetting? Kan een lokale studie, in 
dit geval van de Brabantse stad Breda, een bijdrage leveren aan de oorlogsgeschiedenis van 
Nederland?  
 
In dit onderzoek, Breda, Bestuur en Bezetting, wordt aan de hand van een reconstructie van 
het historisch verloop van de gebeurtenissen nagegaan, hoe het gemeentebestuur van 
Breda gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn taak heeft uitgeoefend. Het bestuur moest 
functioneren met behulp van de vooraf verstrekte Aanwijzingen van 1937 en de richtlijnen die 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en het provinciaal bestuur tijdens de bezetting uitga-
ven als achtergebleven nationale en provinciale overheden, zij het onder steeds strikter 
toezicht van het Duitse bezettingsbestuur. Onder het begrip ‘bestuur’ wordt hier, naar Angel-
saksisch voorbeeld, zowel het politieke bestuur, bestaande uit burgemeester, wethouders en 
raadsleden verstaan, als het administratief-ambtelijk bestuur met de gemeentelijke secretarie 
en de zogenoemde stedelijke ‘Diensten en Bedrijven’. Ook het politiekorps, dat in de stad 
orde en veiligheid moest waarborgen, - aanvankelijk nog onder verantwoordelijkheid van de 
burgemeester -, wordt tot het bestuursapparaat gerekend. 
 Ik richt mijn aandacht in de eerste plaats op de manier waarop de bestuurders en 
ambtenaren van Breda zich onder de gewijzigde omstandigheden hebben opgesteld. Vraag 
is, hoe ze daarop hebben gereageerd, hoe ze zich al dan niet hebben aangepast aan de 
nieuwe omstandigheden en in hoeverre ze zich in hun samenwerking met de bezettende 
macht hebben willen oriënteren op de hiervoor genoemde Aanwijzingen en richtlijnen en op 
wat, naar hun idee, in het belang van stad en bevolking was. 
 Een belangrijk aspect van dit onderzoek is de vraag of, en in hoeverre, de lokale 
Bredase oorlogs- en bezettingsgeschiedenis ‘afwijkingen’ vertoont van het nationale patroon 
of beeld. Daarbij zal het niet zozeer gaan om materiële verschillen in nationale of lokale 
bezettingsmaatregelen, want Duitse verordeningen en regelgeving door de Nederlandse 
overheid golden voor het gehele grondgebied, voor andere was geen plaats. Wel  kon de 
uitvoering in bepaalde mate een afwijkende uitwerking krijgen als gevolg van persoonlijke 
achtergronden en lokale omstandigheden, zoals karakter en ideologische overtuiging van de 
burgemeester, wijze van optreden van de commissaris van politie, samenstelling en politieke 
overtuiging van het ambtenaren- en politiekorps.   
 Met deze studie wil ik niet alleen de oorlogsgeschiedenis van Breda beschrijven maar 
ook bijdragen aan het verkleinen van de achterstand die de lokale wetenschappelijke 
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geschiedschrijving heeft op de nationale wetenschappelijke geschiedschrijving over de 
Tweede Wereldoorlog. Er bestaat immers nog een aanzienlijk verschil in kennis en begrip 
tussen de landelijke  en de regionale en lokale bezettingsgeschiedenis. De laatste decennia 
is de achterstand gelukkig kleiner aan het worden door het groeiend aantal lokale weten-
schappelijke publicaties. Ik beoog met mijn onderzoek naar de bestuurlijke verhoudingen in 
Breda gedurende de Tweede Wereldoorlog een bijdrage te leveren aan het inhalen van die 
achterstand.  
 
Nationale geschiedschrijving over Oorlog en Bezetting 
 
Nog tijdens de oorlog troffen historici in bezet Nederland voorbereidingen om na de 
bevrijding van het land de geschiedschrijving van de bezetting ter hand te gaan nemen. Ook 
in kringen van de Nederlandse regering in ballingschap ontstonden zulke plannen. Dit alles 
gebeurde vanuit het besef,dat geen informatie verloren mocht gaan over gebeurtenissen uit 
een zo belangrijke periode van de nationale Nederlandse geschiedenis. Voorbereidingen 
werden getroffen voor een 'Rijksbureau voor de documentatie van de geschiedenis van 
Nederland in oorlogstijd’. Het kreeg bij de oprichting als taak in het hele land zoveel mogelijk 
materiaal te verzamelen en op basis daarvan studies over de oorlog en de bezetting te 
publiceren. Vanuit Breda werd A. Hallema één van de medewerkers. Hij zou ook een rol 
spelen in de oorlogsgeschiedschrijving van zijn stad.  

Het feit, dat het op te richten bureau een Rijksinstituut, een nationale overheids-
instelling werd, gaf ook aan, dat de landelijke overheid voor zichzelf een zekere mate van 
verantwoordelijkheid zag om een nationale geschiedschrijving van de ‘Oorlog en Bezetting’ 
op poten te zetten. De stilzwijgende aanname was, dat de regionale en lokale geschied-
schrijving zich dan hiernaar kon richten en zich zou inpassen. De oprichting van het 
Rijksbureau was opgenomen in de eerste serie naoorlogse besluiten, gepubliceerd in een 
speciale editie van de Staatscourant van 8 mei 1945.1 Weliswaar werden al die besluiten als 
gevolg van een competentiestrijd weer ingetrokken door het kort daarop in Den Haag 
arriverende Militaire Gezag, maar met  de werkzaamheden van het instituut, dat lang bekend 
was als RIOD (Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie), en nu NIOD (Nederlands instituut 
voor Oorlogsdocumentatie), werd toch begonnen. Een nieuw officieel oprichtingsbesluit 
verscheen pas in 1947. 

 
Dominant in de stroom van publicaties, die het instituut in de naoorlogse decennia 
publiceerde zou het 'levenswerk' van de eerste directeur, L. de Jong, zijn. De reeks, Het 
Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, bestond uit 14 delen, en in totaal 29 
banden. De invloed van De Jongs werk op de collectieve herinnering  werd sterk bevorderd 
door zijn eerdere televisieserie De Bezetting en zijn optreden in de massamedia bij de 
uitgave van elk deel. Bekend bij het grote publiek, zij het in iets mindere mate, werden ook 
het boek van J. Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse 
Jodendom 1940-1945 en het in 1966 verschenen werk van B.A. Sijes, De Arbeidsinzet. De 
gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland, 1940-1945, over de gedwongen tewerk-
stelling in Duitsland, de arbeidsinzet.2 

Niet toevallig werd in de jaren zestig, waarin de boeken van De Jong en Presser 
werden uitgegeven, ook een verandering merkbaar in de beleving van de Tweede We-
reldoorlog. In de eerste periode na de oorlog was de houding van het overgrote deel van de 
bevolking nog dat men zich over de ellende van de bezetting en de euforie van de bevrijding 
heen zette, de oorlog zo snel mogelijk een plaats gaf in het geheugen of ‘vergeten’ in de 
betekenis van ‘achter zich laten’, en overging tot de orde van de dag, de opbouw van het 
land en het eigen leven. Dat was zeker zo toen na enkele jaren de zuivering achter de rug 
was. Terugzien op de oorlog was vooral een individuele aangelegenheid voor de relatief 
kleine groep Nederlanders, die het verlies van personen of have en goed te betreuren 
hadden. Ofschoon ook in de jaren vijftig aandacht aan oorlog en Jodenvervolging werd 
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besteed, onder andere in Pressers boekenweekgeschenk, ‘De Nacht der Girondijnen’, het 
boek en de film, Opmars naar de Galg, en een toneelbewerking en verfilming van Het 
Achterhuis van Anne Frank, kwam de grote ommekeer met de 'voorloper' van De Jongs 
hoofdwerk, de televisieserie, De Bezetting, uitgezonden van 1960 tot en met 1965. In woord 
en beeld werden oorlog en bezetting onder de aandacht van het grote publiek gebracht en 
zo op ruime schaal onderwerp van discussie.3 

In de volgende decennia werd de stroom boeken over de oorlog steeds groter.4 Of, 
om de enigszins chargerende woorden van Chris van der Heijden aan te halen in zijn in 2001 
verschenen boek Grijs Verleden: 
 
'Alsof het Koninkrijk (van De Jong) nog niet genoeg was, begonnen allen terug te kijken. Boekhandels 
en bibliotheken, boekenkasten en media werden overstelpt met geschriften over verzetsgroepen en 
collaborateurs, onderduikers en fusillades, razzia's en aanslagen, hongertochten, ontsnappingen, ja 
zelfs verhandelingen over oorlogsrecepten, aanwijzingen voor het stoken van noodkacheltjes en 
beschouwingen over de schaaksport in oorlogstijd. Elke gemeente of groepering voelde zich verplicht 
het hare bij te dragen.'5 
 
Zonder afbreuk te willen doen aan de grote verscheidenheid in benaderingswijze en 
uitwerking die deze stroom van boeken en artikelen vertoont, hebben ze allemaal een 
gemeenschappelijke ondergrond of teneur: steeds wordt door de auteurs in meer of mindere 
mate, bewust of onbewust, gekeken hoe de Nederlanders reageerden op de bezetter en zijn 
maatregelen en welke keuzes zij maakten. Er werd vanuit gegaan, dat de mensen op basis 
van hun ideologische of politieke overtuiging en overwegingen keuzes maakten, om ze 
vervolgens daarop te beoordelen. Hoe reageerden ze op de bezetting? Kozen ze de 
collaboratie of het verzet? Niet kiezen of een beetje van het één en een beetje van het 
ander, was niet mogelijk, in ieder geval niet gewenst. Op deze wijze kwam, in de woorden 
van de Amsterdamse hoogleraar Nederlandse Geschiedenis J.C.H. Blom, de geschied-
schrijving over de Tweede Wereldoorlog terecht  'In de ban van goed of fout.' Fascisme en 
vooral de nationaal-socialistische variant van het Duitse Derde Rijk, bleken na afloop van de 
grote strijd zo afschuwelijk en demonisch te zijn geweest, dat iedere vorm van steun er aan, 
d.w.z. vóór en tijdens de oorlog, toen nog niet of nauwelijks in volle omvang geweten kon 
worden hoe erg ze waren, ondenkbaar en dus 'fout' was. De geschiedschrijving over de 
bezettingsperiode kreeg een vanzelfsprekende morele dimensie, vol van waardeoordelen, 
die vaak  tot véroordeling leidde. Een voorbeeld daarvan is de 'Affaire Aantjes', in 1978. Mr. 
W. Aantjes was in die tijd fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer. Hij had zich tijdens 
de Tweede Wereldoorlog om bepaalde redenen bij de Germaanse SS gemeld en had dat 
sindsdien angstvallig verzwegen. Het gevolg was, dat zijn positie onhoudbaar was en hij 
moest aftreden. Het in de jaren zestig en zeventig door de talrijke oorlogspublicaties 
gevormde collectieve geheugen, had hem de maat genomen en ingedeeld bij de ‘foute’  
Nederlanders.  
  
In de eerste helft van de tachtiger jaren begon in de wetenschappelijke geschiedschrijving 
over de Tweede Wereldoorlog een kentering op te treden. In 1983 werden twee inaugurele 
redes uitgesproken met de geschiedschrijving over de bezetting als onderwerp.6 Kern van de 
vraagstelling was: zullen de historici zich weten los te maken van het eenzijdige perspectief 
en tot een nieuwe vraagstelling over de bezettingsperiode komen, die tot nieuwe inzichten 
zal leiden? Volgens de door Blom geciteerde Amsterdamse hoogleraar Nieuwste Geschie-
denis M.C. Brands belemmerden waardeoordelen immers het vergroten van wetenschap-
pelijke kennis en inzicht.7 Al een paar jaar daarvoor, in 1977, was de Groningse hoogleraar 
E.H. Kossmann in dl. 3 van de Algemene Geschiedenis der Nederlanden tot een eerste 
expliciete relativering gekomen van de tegenstelling 'collaboratie en verzet'.8 De overgrote 
meerderheid van de bevolking der Lage Landen  beschouwde volgens hem het nationaal-
socialisme en de overheersing door de bezetter als verwerpelijk maar toch waren velen 
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bereid zich aan te passen, te accommoderen, omdat de Duitse overwinning voorlopig niet 
ongedaan te maken was en het daarom maar beter was 'zich in zijn lot te schikken'. 
Kossmann legde bij zijn uitleg van het begrip accommodatie overigens veel nadruk op de 
sociaaleconomische aanpassingsbereidheid van de secretarissen-generaal van de depar-
tementen en van het bedrijfsleven omwille van de belangen van eigen bedrijf en bevolking, 
en minder op de politieke collaboratie, die uit was op eigenbelang. De bereidheid tot politieke 
accommodatie of aanpassing zag hij voor Nederland met name aanwezig in de houding van 
de Nederlandse Unie, die op basis van reeds voor de oorlog begonnen discussies, vraag-
tekens zette bij de houdbaarheid van de bestaande democratische instellingen. Sindsdien is 
het begrip accommodatie, oorspronkelijk een neutraal woord met de betekenis  ‘aanpassing 
aan gewijzigde omstandigheden’,  een eigen leven gaan leiden en heeft het een interpretatie  
gekregen, die ook niet al te gunstig meer klinkt: zich aanpassen of zich ergens bij neerleggen 
wordt immers niet beschouwd als een duidelijk standpunt innemen ten aanzien van een (on-) 
gewenste bezettingssituatie. 
  
In 1990 verscheen de Nederlandse vertaling van een boek van de Duitse historicus Gerhard 
Hirschfeld, Bezetting en collaboratie, Nederland tijdens de oorlogsjaren 1940-1945,  dat in 
1984 voor het eerst in het Duits als proefschrift was verschenen.9 In de inleiding van het 
werk kwam hij tot de vaststelling, dat het woord collaboratie in de discussie over de periode 
van de bezetting een dermate geladen betekenis heeft gekregen, dat het gebruik ervan een 
open en kritische bestudering van het verschijnsel  zeer moeilijk heeft gemaakt.10 Hij vond 
het aan te bevelen om bij de bestudering van het verschijnsel collaboratie de specifieke 
vormen te bestuderen en de beweegredenen die erachter zaten. In plaats van één 
onderzoek naar collaboratie drong hij aan op afzonderlijke maar samenhangende 'case 
studies' om op die manier een systematische analyse te maken van de vele vormen van 
collaboratie, bedoeld in de neutrale betekenis van samenwerking.11 Feitelijk pleitte hij 
daarmee ook voor deelstudies op verschillende terreinen en niveaus. Eén categorie daarvan 
zou mijns inziens de studie zijn naar de lokale geschiedenissen van de oorlog: de 
bezettingspolitiek ter plaatse, de samen-werking door bestuurders, bedrijfsleven en 
particulieren met de bezetter, mét de beweeg-redenen die daarbij hoorden. Het grote werk 
van De Jong is een nationale geschiedschrij-ving van de oorlog, gebaseerd op wat in 
Nederland als geheel gebeurd is. Het zou interes-sant zijn, zoals hiervoor al opgemerkt, het 
nationale beeld te vergelijken met de lokale beelden, de lokale met elkaar, en vervolgens de 
lokale samen weer met het beeld, dat De Jong zo nadrukkelijk heeft weergegeven, daardoor 
eventuele verschillen aan het licht te brengen en naar verklaringen daarvan te zoeken. Op 
die manier kunnen resultaten van regionaal en lokaal onderzoek op hun beurt samen het 
nationale beeld van De Jong gaan beïnvloeden. Een voorbeeld van een lokale vergelijking is 
het artikel van H. Flap, W. Arts en W. Ultee in de bundel De organisatie van de bezetting 
over de Jodenvervolging, waarin de gang van zaken en het effect van de Jodenvervolging in 
een groot aantal Nederlandse gemeenten wordt vergeleken.12 Ook op andere terreinen 
zouden dergelijke lokale en vergelij-kende interlokale studies aanbeveling verdienen. Zoals 
Blom in zijn artikel ‘In de ban van goed of fout’ pleitte voor een versterking van het 
internationaal vergelijkend element in de Nederlandse bestudering van de bezettingstijd, is 
een 'intra-nationaal', een intern vergelij-k 13end element evenzeer op zijn plaats.  

De stroom van publicaties over de bezetting in de jaren zestig tot en met  tachtig  had 
als gevolg, dat het verleden van de oorlog op indringende wijze in Nederland en ook elders, 
met name in de Verenigde Staten, in herinnering werd gebracht en in de publieke opinie 
werd verankerd; vooral het afschuwelijke leed van de slachtoffers. De vraag naar hoe al die 
verschrikkingen, vooral de joden aangedaan, hadden kunnen gebeuren, werd steeds sterker. 
De beschrijving van het leed van de slachtoffers bracht allereerst de daders in beeld en 
vervolgens de omstanders. De schuldigheid van de daders stond daarbij onmiddellijk vast en 
wie in enige mate had gecollaboreerd of zich meegaand had opgesteld, was in die optiek ten 
minste medeplichtig. Voor de omstanders, die hadden toegekeken, duurde het iets langer 
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voordat ze in aanmerking kwamen om mede schuld te dragen: zij hadden niets gedaan en 
dat viel hun te verwijten. Gevolg was, dat er tot op heden publicaties verschijnen, die het 
aandeel in de schuld proberen vastleggen van de meest uiteenlopende personen en instel-
lingen. Een pregnant voorbeeld uit het recente verleden is het werk, IBM en de Holocaust. 
Het strategisch verbond tussen nazi-Duitsland en de machtigste onderneming van Amerika, 
van de Amerikaan E. Black. Het probeert de medeplichtigheid aan de uitroeiing van de joden 
aan te tonen van de firma IBM, die het ponskaartensysteem van zijn dochterfirma Hollerith 
ter beschikking had gesteld van de Duitse overheid. Die kon daarmee tot een efficiënte 
registratie van de bevolking overgaan.14 Een van de consequenties van de concentratie op 
de vaststelling van dader- en slachtofferschap is het bekennen van schuld door of namens 
de daders en het uitspreken van excuses voor het aangerichte leed. De laatste stap op deze 
weg is het betalen van financiële vergoedingen aan de slachtoffers of hun nabestaanden. 

Proberen historici steeds meer tot een afstandelijke, minder moralistische benadering 
van de oorlogsgebeurtenissen te komen, de publieke opinie, daarin gesteund door de media 
en de politiek, houdt niet op de slachtofferrol, eerst van de joden, en later van andere getrof-
fenen uit de oorlog te benadrukken en daarvoor excuses te vragen van daders en omstan-
ders. Het moreel geladen schema van 'goed of fout' is op die manier in de herinnering van 
het grote publiek nog volop aanwezig terwijl de wetenschappelijke geschiedschrijving terug is 
op de uitgangspunten, die bij het vak horen, namelijk distantie en objectiviteit, zonder een 
nadrukkelijk moralistische benadering en zonder de normen van de eigen tijd toe te passen 
op het verleden.15 

In het eerste decennium van deze eeuw zijn diverse boeken verschenen over oorlog 
en bezetting, die de ‘zwart-wit’tegenstelling van ‘goed en fout’ verder doorbraken of bewust 
wilden doorbreken. Chris van der Heijden deed dat laatste nogal direct door zijn in 2001 
verschenen boek de suggestieve titel Grijs Verleden, Nederland en de Tweede Wereld-
oorlog, mee te geven. Hij keerde zich daarin tegen het zijns inziens simpele moralisme 
waarin elke daad in de oorlog werd gezien in het licht van de tegenstelling 'goed' en 'fout' en 
leek daarmee aan te sluiten bij de hiervoor geschetste ontwikkeling. Voor hem bewogen de 
meeste Nederlanders zich in de jaren 1940-1945 binnen de grijstinten van de mee-
gaandheid. Er was geen heldendom op grote schaal, er was geen drama voor de meeste 
Nederlanders, maar aangepaste alledaagsheid. Zijn visie kreeg echter van verschillende 
kanten ook kritiek: op de manier van Van der Heijden zou een ‘immorele geschiedschrijving 
zonder waardeoordelen’ ontstaan,16 of: het boek gaf een ‘relativerende voorstelling van de 
bezetting’.17 Zijn publicatie is echter ook te zien als een belangrijke factor in de verdere 
discussies, zowel in wetenschappelijke kringen als in de publieke opinie, over de manier 
waarop wordt teruggekeken op de Nederlandse periode van ‘Oorlog en Bezetting’. 

Op een geheel andere, minder controversiële manier, heeft daartoe ook het werk van 
een niet-historicus bijgedragen: te weten het boek Vreemde Overheersing uit 2005 van 
emeritus hoogleraar organisatiesociologie aan de Leidse universiteit, professor C.J. Lam-
mers.18 Bekeken vanuit een sociologisch perspectief toont het de bezetting van een  land, 
dus ook van Nederland, als een minder uniek en onnatuurlijk verschijnsel en meewerken of 
samenwerken, als minder verrassend en onvaderlandslievend dan vaak aangenomen. 
 Een jaar later liet de studie van het hoofd van de afdeling Onderzoek van het NIOD 
en hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Amsterdam, P. Romijn, Burgemeesters 
in oorlogstijd, zien hoe burgemeesters, en ook andere bestuurders en ambtenaren in de 
lokale oorlogsgeschiedenis, hun houding moesten bepalen ten opzichte van de politiek van 
de bezetter, daarbij uitgaande van hun eigen taakopvatting en geweten, van de wetten en 
bepalingen van de eigen Nederlandse overheid en van die van de bezetter. Zij kwamen bij 
de uitoefening van hun taak onder steeds grotere druk te staan en werden op enig moment 
voor de beslissing geplaatst aan te geven waar het punt ‘tot hier en niet verder’, was 
bereikt.19 Ook burgemeester B.W.Th. van Slobbe van Breda kwam een aantal malen voor 
die beslissing te staan. Met de worsteling van de burgemeesters over hun houding en 
grenzen werd bij de naoorlogse zuiveringen niet altijd voldoende rekening gehouden.   
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 Als zeer recent en sprekend voorbeeld van de ontwikkeling in de nationale geschied-
schrijving over de oorlog kan de publicatie gelden van het boek De Oorlog, gebaseerd op de 
gelijknamige televisieserie van de NPS, van Ad van Liempt.20 In één deel staat samengevat 
waar L. de Jong, uiteraard in veel meer detail, talrijke delen voor nodig had. Het is nu 
mogelijk de hele Tweede Wereldoorlog van Nederland in je op te nemen zonder al die delen 
van ‘Het Koninkrijk’ van L. de Jong te moeten doornemen. De geest die de tekst ademt is 
ook anders: losser, neutraler en minder apologetisch. Het  geeft ook aan, dat die vreselijke 
periode meer een voorbij verhaal is dan de zelf beleefde verschrikking van de Nederlanders 
die er nog bij waren.   
 
Breda en de regionale en lokale geschiedschrijving over Oorlog en Bezetting 
 
De samenhang tussen de nationale en lokale Bredase oorlogsgeschiedschrijving kwam tot 
stand in de persoon van de Bredase amateurhistoricus en onderwijzer Anne Hallema.  Hij 
was één van de vele lokale medewerkers en contacten van het hiervoor genoemde 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD/NIOD). Hij verzamelde gegevens en herin-
neringen zowel ten behoeve van dat instituut als voor een door hem voorgenomen uitgave 
over Breda en de bezetting. Zijn boek Breda vertelt van zijn bevrijding uit 1947 was het 
eerste overzicht van de stedelijke oorlogsgebeurtenissen, met de nadruk op de bevrijding 
van de stad door de Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal Maczek in oktober 1944.21  

De Bredase geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog heeft een sterk 
wisselend karakter te zien gegeven. Lange tijd voerden amateurgeschiedschrijvers de 
boventoon. Daar wil niet mee beweerd worden dat hun werk generlei waarde zou hebben.22 
Het overgrote deel wordt gevormd door verzamelingen van interessante teksten en foto’s of 
persoonlijke herinneringen aan gebeurtenissen die diep ingrepen in het persoonlijk leven van 
burgers. Het zal geen verbazing wekken, dat de eerder vermelde vlucht of evacuatie in mei 
1940 en de bevrijding in oktober 1944 daarbij het hoogst scoren. Op zichzelf vormen al die 
publicaties een belangrijke bron voor de geschiedschrijving over wat de mensen van de 
oorlog bij is gebleven. Zij hebben in de publieke opinie geleid tot een vorm van eenzijdigheid 
die een meer objectieve, zakelijke beschrijving en oordeelsvorming vaak in de weg stond.  

Slechts een beperkt aantal studies is gebaseerd op literatuur- en bronnenonderzoek 
en verdient de kwalificatie ‘wetenschappelijk’. De vijftigjarige herdenking van de bevrijding 
van Breda op 29 oktober 1944, was voor de redactie van het Jaarboek van de Geschied- en 
Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda, “De Oranjeboom”, aanleiding tot het 
organiseren van een symposium met een aantal lezingen, in samenwerking met de in Breda 
gevestigde Koninklijke Militaire Academie. De lezingen werden, na enige bewerking, in het 
Jaarboek opgenomen en aangevuld met twee andere artikelen. In totaal bevat het Jaarboek 
van 1994 acht artikelen. Vijf ervan gaan over Bredase gebeurtenissen tijdens of vlak na de 
oorlog: de evacuatie, de joden en de Holocaust, de radiopost van de Ordedienst op de 
Vloeiweide te Rijsbergen, de voormalige illegaliteit en de onstabiele bestuurlijke situatie in 
Breda in de periode van oktober 1944 tot mei 1945, en de moeilijke eerste jaren na de 
bevrijding van de stad. De overige drie artikelen gaan over het verzet in het laatste 
oorlogsjaar, het Noord-Brabantse strijdtoneel in de periode september-november 1944 en de 
zorg voor oudstrijders, oorlogsgraven en -monumenten in Breda in de jaren 1944-1964. Het 
Jaarboek van 1994 vormt met zijn vijf ‘Bredase’ artikelen tot nu toe het leeuwendeel van de 
wetenschappelijke, op bronnenmateriaal gebaseerde studies van de Bredase oorlogs- en 
bezettingsgeschiedenis. In volgende Jaarboeken verschenen daarna nog achtereenvolgens 
artikelen over de April-meistakingen van 1943 in Breda en de vervanging van de zittende 
burgemeester door de NSB-burgemeester Blom.23 

De ontwikkeling van de Bredase oorlogsgeschiedschrijving maakt deel uit van de 
ontwikkelingen die landelijk in de regionale en lokale geschiedschrijving valt te constateren. 
Een chronologisch overzicht van lokale publicaties over oorlog en bezetting uit de periode 
vanaf 1945 tot nu laat zien, dat vanaf de tachtiger jaren op grote schaal werk werd gemaakt 
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van de bestudering van de lokale oorlogsgebeurtenissen. Dat gebeurde vooral als een 
reactie op de nationale geschiedschrijving van L. de Jong in zijn Het Koninkrijk der Neder-
landen in de Tweede Wereldoorlog. Het laatste deel van de lange reeks verscheen in 1988. 
Hoogtepunten van de lokale geschiedschrijving vormen respectievelijk de jaren 1984/1985 
en 1994/1995, toen de geschiedschrijving ter gelegenheid van de veertig- en vijftigjarige 
herdenking van de bevrijding op grote schaal terugblikte. De publicaties uit de negentiger 
jaren laten zien, dat met name de grootste gemeenten zijn overgegaan tot een diepgaande 
studie van hun oorlogsgeschiedenis door professionele historici. Voor de stad Breda is dat 
nog niet het geval. De publicaties die tot nu toe zijn verschenen zijn uitsluitend de vrucht van 
het initiatief van het hierboven genoemde Jaarboek van ‘De Oranjeboom’ en enkele 
individuele historici.  
  
Deze studie over het Bredase stadsbestuur tijdens de bezetting bestrijkt de periode van 1938 
tot 1948, een periode van 10 jaar. Dit tijdsperspectief maakt het mogelijk de bezetting in een 
ruimere context dan alleen de bezettingsjaren te bestuderen en valt  zo goed als geheel 
samen met de ambtsperiode van burgemeester B.W.Th. van Slobbe. Zijn functioneren als 
‘burgemeester in oorlogstijd’ maakt een aanzienlijk deel uit van dit onderzoek en is van grote 
invloed geweest op de Bredase beeldvorming over de periode dat de stad bezet was. 
Koningin Wilhelmina had hem met ingang van 1 augustus 1936 benoemd en hij werd 
ontslagen per 1 november 1947 wegens het bereiken van de pensioenleeftijd. Van Slobbe 
kon bij het begin van zijn loopbaan niet verwachten dat die zo tumultueus zou verlopen. 
Tweemaal werd die periode onderbroken. De eerste keer, in het begin van het laatste jaar 
dat de stad bezet was, nam Van Slobbe zelf het initiatief om op te stappen. Halverwege 
februari 1944 werd duidelijk dat hij door zijn weigering burgers te laten oproepen voor 
militaire graafwerkzaamheden voor de Duitsers gevaar liep gearresteerd te worden. Na  
overleg met de commissaris van de provincie bood hij secretaris-generaal van Binnenlandse 
Zaken Frederiks zijn ontslag aan. Op 11 maart  werd hem dat verleend. Vlak voor de 
bevrijding van de stad keerde hij terug. Op 29 oktober kon hij onder gejuich van de bevolking 
zijn ambt weer opnemen. Niet voor lang echter. Op 5 december 1944 ondertekende de 
waarnemend commissaris van de koningin een stakingsbesluit waardoor Van Slobbe tijdelijk 
moest terug treden tot uitgezocht zou zijn, of zijn gedrag tijdens de bezetting aanleiding gaf 
tot het treffen van ‘enige maatregel’ tegen hem. Op 16 oktober 1945 ondertekende diezelfde 
commissaris het besluit om de staking op te heffen en geen maatregelen te nemen. Van 
Slobbe kon voor de tweede maal zijn werk hervatten, ditmaal tot zijn definitieve ontslag per 1 
november 1947.24 
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1. BREDA AAN DE VOORAVOND VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG 
 
 
Bestuur en politieke verhoudingen 1 
 
Bevolking   
 
Het aantal inwoners van Breda bedroeg op het einde van 1926 bijna 31.000. In 1930 waren 
dat er iets meer dan 44.000.2 De grote sprong had zich voorgedaan door de grenswijziging 
van 1927. Delen van Teteringen, Ginneken en Princenhage waren  bij Breda gevoegd. De 
stad had meer willen hebben. In het oorspronkelijke voorstel voor de uitbreiding in 1927 
waren ook de dorpskernen van Ginneken en Princenhage aan de stad toebedeeld. Vooral 
het sterke lobbyen van de burgemeester van Ginneken en Bavel, Jhr. Mr. Th. E. Serraris, 
had bij de minister van Binnenlandse Zaken en leden van de Tweede Kamer zijn vruchten 
afgeworpen. 

 Bij het Bredase stadsbestuur had de grenswijziging weliswaar tot vreugde geleid 
maar tegelijkertijd bleef er het ongenoegen aanwezig dat niet verkregen was wat noodza-
kelijk en logisch leek. Ondanks de beperkte omvang van de gebiedsverwerving raakten stad 
en omliggende dorpen nog meer met elkaar verweven zodat een verdere stap in de 
uitbreiding van het stedelijk gebied nog dringender werd dan tevoren. Het idee dat de 
wijziging van 1927 niet het einde was, bleek later ook bij het provinciale bestuur aanwezig. 
Toen onder de sinds 1936 aangetreden burgemeester Van Slobbe bij het provinciebestuur 
een verdere uitbreiding werd aangekaart, schreven Gedeputeeerde Staten aan de minister 
van Binnenlandse Zaken dat de wijziging van 1927 door tegenstand te beperkt was ge-
weest.3 Gesteund door de provincie en de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Mr. 
Frederiks kreeg deze volgende uitbreidingsstap zijn beslag tijdens de aanwezigheid van de 
Duitse bezetter op 1 januari 1942. Het werd het Bredase stadsbestuur na de oorlog in de 
persoon van burgemeester Van Slobbe door talrijke inwoners, vooral de ‘geannexeerden’ 
onder leiding van oud-burgemeester Serraris, zwaar aangerekend als een verraderlijke en 
onvaderlandslievende daad.4 Bij het uitbreken van de oorlog in mei 1940 telde de stad 
ongeveer 52.000 inwoners.  
 
Burgemeester B.W.Th. van Slobbe  
 
Op 3 augustus 1936 werd B.W.Th. van Slobbe in een speciale raadsvergadering als nieuwe 
burgemeester van Breda geïnstalleerd.5 Wethouder en loco-burgemeester Van Buitenen 
wees er in zijn welkomsttoespraak op, dat het aantreden op een nog moeilijker moment 
plaatsvond dan dat van zijn voorganger burgemeester Van Sonsbeeck, die was begonnen in 
de moeilijke tijd na de Eerste Wereldoorlog en de grote revolutionaire woelingen in Midden 
en Oost-Europa. In zijn dankrede somde  Van Slobbe de problemen op zoals hij die in Breda 
als de belangrijkste zag. In het algemeen noemde hij de situatie niet rooskleurig. Allereerst 
was er voor de werkende bevolking het grote vraagstuk van de werkloosheid  De oplossing 
daarvan was nog niet in zicht en zeer afhankelijk van de algemene economische ontwik-
keling in Nederland en elders.  
 Een zeer actueel probleem dat hij vervolgens noemde, was de kwestie van de 
Bredase grenzen. Zonder dat de nieuwe burgemeester op details inging, betekende het 
noemen ervan een duidelijke waarschuwing voor Ginneken en Bavel, Teteringen en 
Princenhage, dat er aan de expansie van Breda ten koste van de omliggende dorpen geen 
einde was gekomen met de grenswijziging van 1927.  
 Na het noemen van het dubbele verkeersvraagstuk waar de stad mee worstelde,  
zowel betere verbindingswegen in de stad als betere verbinding met het landelijke wegen-
net, zeker na de opening van de Moerdijkbrug in 1936, vroeg Van Slobbe, waarschijnlijk tot 
verrassing van minstens een deel van de raad, aandacht voor een probleem dat voor Breda 
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noch Nederland in zijn geheel erg dringend leek. Hij waarschuwde namelijk voor het 
dreigend gevaar van het communisme, dat er op uit was de beginselen waarop staat en 
maatschappij gegrondvest waren, omver te werpen. Weliswaar was de Bredase bevolking 
zijn inziens niet vatbaar voor extremistische theorieën maar het was gewenst de ogen open 
te houden en op te letten want ‘zulke kernen oefenen meestal op bedekte wijze een 
verderfelijke invloed uit op de maatschappij’. In verschillende delen van Europa had het 
kwaad al grote afmetingen aangenomen. Van Slobbe moet hier, naast het bestaan van een 
communistisch land onder leiding van Stalin, ongetwijfeld gedacht hebben aan de toen 
recente ontwikkelingen in Spanje waar na een periode van veelvuldige kabinetscrises en 
bloedige onlusten in 1936 een Volksfrontregering aan de macht was gekomen, bestaande uit 
een wankele coalitie van zeer uiteenlopende maar revolutionaire, vaak door Marx en Lenin 
geïnspireerde partijen, zoals socialisten, anarchisten en communisten. Gesteund door allen 
die daarvoor vreesden begon half juli van dat jaar een militaire opstand tegen de wettige 
regering, die zou uitlopen op een tot in 1939 durende zeer bloedige burgeroorlog. De 
sympathie van Van Slobbe lag ongetwijfeld bij de opstandelingen onder leiding van Franco. 
Of de ontwikkelingen in nabuurland Duitsland, waar Hitler sinds 1933 bezig was een 
dictatuur te vestigen, voor hem een reden voor verontrusting vormden, is niet bekend. Waar-
schijnlijk nog niet. In 1936 werd Duitsland door velen in ons land nog gezien als een land 
waar Hitler erin geslaagd was het ‘communistisch gevaar’ met succes een halt tot te roepen. 
Een sterk Duitsland was een goede garantie tegen het vanuit het oosten oprukkende gevaar. 
Aan de hand van zijn voorgeschiedenis is het aannemelijk te veronderstellen dat Van Slobbe 
er bij zijn aantreden als burgemeester van Breda ook zo over dacht. Vanwege de grote, naar 
veler mening,  zelfs  overheersende rol als burgemeester in het bestuur van de stad wordt 
hier eerst ingegaan op die voorgeschiedenis. 
 
Wie was Van Slobbe? Bartholomeus Wouter Theodorus van Slobbe was op 31 oktober 1882 
in Schiedam geboren in een katholiek gezin. Zijn vader dreef vermoedelijk een kleine 
jeneverstokerij.  De jonge Bart van Slobbe had zich in december 1899 als 17- jarige vrijwillig  
voor zes jaar geëngageerd als soldaat  na een kortstondige opleiding aan de Kweekschool 
voor onderwijzers.6 Na een opleiding aan de Hoofdcursus ter opleiding van onderofficieren 
tot officier te Kampen werd hij in september 1906 tweede luitenant bij de infanterie en 
overgeplaatst naar het Zesde Regiment van de Infanterie Brigade, gelegerd in de Chassé-
kazerne te Breda. In 1906 begon daar zijn eerste Bredase periode. Bij zijn aantreden als 
burgemeester in 1936 verwees hij er naar om aan te geven dat de stad hem goed bekend 
was. In 1910 volgde zijn promotie tot eerste luitenant bij het Zesde Regment. In oktober 1913 
werd hij als officier speciale diensten aangesteld bij de Generale Staf die wegens de 
oorlogsdreiging ook een afdeling in Breda had. Kort voor de afloop van de Eerste Wereld-
oorlog, in 1918, werd hij overgeplaatst naar de Generale Staf in Den Haag en gedetacheerd 
bij de Hogere Krijgsschool aldaar. Het jaar daarna kwam de bevordering tot kapitein. In 1924 
was hij ook leraar aan de Hogere Krijgsschool in Den Haag.7  
 In 1930 werd hij, ogenschijnlijk bij verrassing, benoemd tot gouverneur van het 
gebiedsdeel Curaçao, bestaande uit het eiland Curaçao met hoofdstad Willemstad, Aruba en 
Bonaire, en de Benedenwindse eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Voor die post 
had hij zichzelf echter min of meer aanbevolen door te zeggen dat daarheen, na de 
‘lamentabele overval op de gouverneur door de bandiet Urbina in 1929  maar eens een 
officier heen gestuurd moest worden om ons prestige weer te paard te helpen’.8   
 De overval was gepleegd door Rafael S. Urbina, een Venezolaanse rebel, die in het 
genoemde jaar met een groep aanhangers, die hij geronseld had onder de talrijke Vene-
zolaanse arbeiders bij de Koninklijke/Shell op Curaçao, bij verrassing de arsenalen van Fort 
Amsterdam en Punda op Curaçao had overvallen en de pas benoemde gouverneur Leonard 
A. Fruytier en de garnizoenscommandant als gijzelaars op een gekaapt schip had meege-
nomen naar Venezuela. Na zijn geslaagde landing daar liet hij ze vrij. Zijn couppoging tegen 
de zittende Venezolaanse president Gomez mislukte echter.9 
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 Van Slobbes opmerking waarin hij zichzelf min of meer aanbevolen had  moet tot in 
Haagse regeringskringen zijn doorgedrongen.  Minister van Koloniën S. de Graaf was op het 
verkapte aanbod van Van Slobbe ingegaan en droeg hem bij Koningin Wilhelmina voor als 
nieuwe gouverneur. In een gesprek tijdens een officiële bezigheid in Amsterdam zei de 
vorstin tegen een aanwezige te hopen dat Van Slobbe het bestuur zou verbeteren en de 
veiligheidspositie ten opzichte van Venezuela zou vergroten.10  
 Van Slobbe besteedde tijdens zijn gouverneurschap veel energie aan de verdediging 
van de West-Indische eilanden maar had ook een open oog voor de behoefte aan sociale 
wetgeving. De snel groeiende olie-industrie op Curaçao en Aruba had tienduizenden 
arbeidskrachten van de eilanden zelf en van elders aangetrokken maar hun arbeidsom-
standigheden en huisvesting waren zeer slecht.11 Verbetering van die omstandigheden zou 
revolutionaire agitatie kunnen voorkomen. 
 Na een eerste termijn van zes jaar bestond voor Van Slobbe de mogelijkheid een 
tweede termijn te dienen maar vanwege de studiemogelijkheden voor zijn kinderen keerde 
hij liever, ‘zij het met leedwezen’, naar Europa terug. In een brief van 5 juni 1935 aan 
minister-president Colijn, die ook de portefeuille van Koloniën beheerde, herinnerde hij 
daarom aan de toezegging die hem bij zijn ambtsaanvaarding  als gouverneur gedaan was, 
dat voor hem bij terugkeer naar een passend ambt gezocht zou worden.12 Colijn ondernam 
als gevolg hiervan stappen bij de minister van Binnenlandse Zaken met het verzoek om met 
de toezegging aan Van Slobbe rekening te houden bij het vrijkomen van burgemeesters-
plaatsen. Hij had, aldus Colijn, zijn taak als gouverneur op een dergelijke wijze vervuld dat hij 
uitstekend geschikt was gebleken voor het ambt van een middelgrote stad, bijvoorbeeld Den 
Bosch, Breda, Maastricht of Schiedam.13 Eind maart 1936 kwam door de benoeming van de 
Bredase burgemeester G.W.A. van Sonsbeeck tot gouverneur of Commissaris der Koningin 
van Limburg, de burgemeesterspost van Breda vrij. Onmiddellijk maakte Colijn in een 
persoonlijk onderhoud de minister van Binnenlandse Zaken  opmerkzaam op de nog steeds 
in Curaçao verblijvende Van Slobbe als geschikte kandidaat voor de vacature. Het was een 
man, in de woorden van Colijn, van grote bekwaamheid en met gouvernementele kwaliteiten. 
Dezelfde dag nog werd de boodschap door de minister van Binnenlandse Zaken doorge-
geven aan de Commissaris der Koningin in Noord-Brabant Van Rijckevorsel.14  
 Met een dergelijke krachtige aanbeveling van minister-president Colijn was het 
welhaast onmogelijk geworden voor de Commissaris van Noord-Brabant en de minister van 
Binnenlandse Zaken om Van Slobbe, katholiek en lid van de Rooms-Katholieke Staatspartij 
(RKSP), te passeren. De bemoeienis van Colijn met de benoeming van de Bredase 
burgemeester was overigens ook in die tijd niets buitengewoons. Hij had wel eens meer 
sterke druk uitgeoefend bij beslissingen over iemands benoeming tot burgemeester, zoals bij 
de benoeming van zijn broer  Piet in Boskoop in 1926, waarbij een zittende wethouder die 
zich ook kandidaat had gesteld met ondersteuning van 400 handtekeningen van stem-
gerechtigde burgers, werd gepasseerd.15 Zonder dat Van Slobbe zelf een sollicitatie had 
ingediend, zoals veertien andere kandidaten wel hadden gedaan, prijkte hij als eerste op de 
voordrachtslijst van Van Rijckevorsel met de motivering dat hij zich als gewezen hoofdofficier 
in het militaire milieu van Breda goed zou weten te bewegen en dat hij als gouverneur 
bewezen had over bestuurstalenten te beschikken.16 Twee van de andere veertien 
sollicitanten waren de Bredase wethouder E.L.H.M. van Mierlo, volgens de commissaris 
‘minder geschikt’ en de Tilburgse wethouder J. van de Mortel, die in januari 1940 tot 
burgemeester van zijn stad werd benoemd. Van Mierlo zou na de bevrijding van Breda in 
oktober 1944 een jaar lang de functie van Van Slobbe waarnemen wegens diens ‘staking’, of 
tijdelijke op-non-actiefstelling wegens onderzoek naar diens houding tijdens de bezetting.  
 
Na zijn aftreden als burgemeester van Breda in 1947 heeft Van Slobbe zijn herinneringen 
opgeschreven. De periode van zijn burgemeesterschap in Breda  heeft hij de naam gegeven 
‘Onder den grooten Grijzen Toren’.17 De toren van de Grote of Onze Lieve Vrouwe kerk zag 
hij hoog oprijzen  wanneer hij op keek van zijn werk aan de grote tafel in zijn werkkamer in 
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het stadhuis op de Grote Markt. Bij zijn start als burgemeester vroeg hij zich af of die functie 
hem in  de praktijk  net zo goed zou liggen als die van gouverneur. Een reden voor die twijfel 
gaf hij er niet bij, maar uit wat hij vervolgens schreef, kan  worden afgeleid dat hij zich er 
zorgen over maakte hoe de samenwerking met de wethouders en gemeenteraad zou 
bevallen. Hij zal beseft hebben dat een burgemeester in een Nederlandse gemeente minder 
macht had dan een gouverneur in een afgelegen koloniaal gewest waar orde op zaken 
moest worden gesteld. Gelukkig voor hem bleek al spoedig, dat hij uitstekend kon samen-
werken met de wethouders en de gemeenteraad. Vol goede moed begon hij aan wat hij ook 
in zijn installatierede de twee grootste problemen voor de stad had genoemd: de ‘wijziging 
der stadgrenzen’ en de bestrijding van ‘het groote euvel van de werkloosheid’.18 
 
College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad 
 
In de periode van het Interbellum waren de politieke verhoudingen in Breda duidelijk en 
stabiel. De samenstelling van de gemeenteraad was tot aan de feitelijke opheffing op Duits 
bevel per 1 september 1941 aan weinig verandering onderhevig.19 Vanaf 1927, het jaar van 
de eerste, beperkte, annexatie of grenswijziging, bezetten de katholieken zeventien of 
achttien zetels in de raad van de in totaal zevenentwintig en beschikten ze zo over een 
comfortabele meerderheid. Daardoor hoefden ze zich van de oppositie weinig aan te trekken. 
De grootste oppositiepartij was de SDAP  met een aantal zetels dat varieerde van zeven tot 
vijf. Tot de kleintjes behoorden de liberalen en de protestanten.20 Pogingen van de SDAP 
een wethouder te mogen leveren strandden op de onwil van de katholieke meerderheid. Het 
college van Burgemeester en Wethouders bevatte tot aan de bovengenoemde, door de 
bezetters opgelegde verordening in 1941 onveranderlijk drie leden van de Rooms-Katholieke 
Staatspartij als wethouder. Tijdens de laatste Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad 
van voor de bezetting, in het najaar van  1939, kwam fractieleider van de SDAP Van Houten 
nog eens terug op de felle discussies  bij de wethoudersverkiezing van september daarvoor. 
Er had naar zijn mening ook een lid van de minderheid in het college opgenomen moeten 
worden. Dat was pas ware democratie, zeker gezien de moeilijke internationale toestand die 
door het uitbreken van de oorlog was ontstaan. Helaas echter voor de SDAP was het 
zetelaantal bij de gemeenteraadsverkiezingen van  1939 van zeven teruggezakt naar vijf en 
had de meerderheid het nog minder nodig gevonden dan anders om de socialisten in het 
college op te nemen.  
 De uitslag van de raadsverkiezing van juni 1939 laat zien dat een deel van de kiezers 
zijn stem weer gegeven had aan kleinere partijen. De protestants-christelijke partij 
verdubbelde haar zetelaantal en de Lijst-Leeman slaagde er in een raadszetel te bemach-
tigen. Zowel door de katholieke als socialistische fractie werd gesuggereerd dat Leeman zijn 
stemmen weggehaald had bij de NSB.21 De aanhang van de laatstgenoemde partij was in 
1939 meer dan gehalveerd vergeleken met de provinciale verkiezingen in 1935.  Zowel in de 
raad als in een krantenartikel ontkende Leeman met klem thuis te horen in de nationaal-
socialistische hoek. Hij was naar eigen zeggen een goed katholiek en geen NSB’er! Toch is 
het goed mogelijk, dat hij stemmen aangetrokken had van mensen die eerder uit onvrede 
over de economische crisis en de onmacht van de bestaande partijen daar iets aan te doen, 
op de NSB hadden gestemd. De heer Leeman was een kleine middenstander, een ijs- en 
fritesverkoper met een kiosk, genaamd ‘Het IJspaleis’, bij de brug op de Oranjesingel. Hij 
was een goed voorbeeld van een kleine winkelier of middenstander die ‘vanuit de lade moest 
leven’, of, in andere woorden, over geen enkele financiële reserve beschikte en daarom  het 
levensonderhoud voor zichzelf en zijn gezin moest betalen van de dagopbrengst van zijn 
kleine nering. Zoals zoveel van zijn ploeterende collega’s dacht hij geen heil te kunnen 
verwachten van de gevestigde partijen die meer de belangen zagen van de grote bedrijven 
of de arbeiders. 
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Werkgelegenheid 
 

Na de  Eerste Wereldoorlog nam de industriële ontwikkeling van de agglomeratie Breda, 
stad en omliggende dorpen Princenhage, Ginneken en Teteringen, een grote vlucht. Tussen 
1917 en 1930 nam het aantal arbeiders in nijverheid en industrie toe van 5209 tot 12191, 
een groei van meer dan  130 %, terwijl de bevolking van stad en dorpen een groei vertoonde 
van ongeveer 42.000 naar bijna 72.000, iets meer dan 70 %.22 In samenhang met de 
achterblijvende werkgelegenheid in de landbouwsector betekende het dat steeds meer 
mensen vanuit het platteland en de omliggende dorpen kwamen werken in de Bredase 
fabrieken. Deze ontwikkeling versnelde en versterkte de behoefte van de stad Breda om de 
aangrenzende dorpen aan haar grondgebied te kunnen toevoegen. Al voor de Eerste 
Wereldoorlog was in de metaalnijverheid en de voedsel- en genotsmiddelenindustrie de 
industrialisatie op gang gekomen. Bekende voorbeelden van de laatste sector  zijn De Faam 
Suikerwerken, Chocoladefabriek Kwatta, Hero-conservenindustrie  en de Suikerfabriek van 
Wittouck. Na de Eerste Wereldoorlog valt de versnelde expansie op van de metaal-, kleding- 
en textielindustrie en de bouwnijverheid. Een heel aparte plaats werd daarbij ingenomen 
door de in 1919 opgerichte Hollandsche Kunstzijde Industrie, de HKI. In 1929 werkten er al 
1200 mensen. In 1930 stelden de vier sectoren bouwnijverheid, metaalindustrie, textiel-
industrie en voedingsindustrie elk ongeveer 2000 tot bijna 3.000 werknemers te werk en 
waren zij verantwoordelijk voor driekwart van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven, de 
voedingsmiddelensector alleen zelfs voor bijna een derde. 

In de andere beroepssectoren werkten er op het grondgebied van Breda, Prin-
cenhage,Ginneken en Teteringen in de landbouw ongeveer 4000, de economische dienst-
verlening 6000 en in de maatschappelijke dienstverlening ongeveer 6000 mensen. Het totaal 
van de beroepsbevolking op het grondgebied van de Bredase agglomeratie was,na de 
grenswijziging van1 januari 1942  het gebied van ‘Groot-Breda’, bedroeg dus in 1930 ruim 
28.000.  

 
Vanaf 1930 begon de beurscrisis van 1929 zijn tol te eisen en stagneerde de werkge-
legenheid. Vanaf 1934 was er een duidelijke afname te constateren. Dat was ook af te leiden 
uit het aantal werkzoekenden. Het aantal per duizend inwoners in Breda en omgeving 
bedroeg in 1931 twaalf om in 1937 op te lopen tot 42. Vanaf het laatst genoemde jaar liep 
het aantal weer terug. Door een combinatie van oorzaken, de devaluatie van de gulden, de 
toenemende bewapening en de mobilisatie van 1939 nam de vraag naar arbeidskrachten 
weer toe. In de eerste drie jaren van de bezettingsperiode zou door zijn eigen dynamiek het 
aantal werklozen nog verder afnemen.23   
 
 
Voorbereidingen op de Duitse aanval 
 
Krijgsmacht 
 
Kwam de inval van de Duitse buren in 1940 onverwacht? Vanaf welk moment waren de 
Nederlandse regering, de politieke partijen en de bevolking zich er van bewust dat er van het 
nationaal-socialistische Duitsland een werkelijk gevaar voor de integriteit van het 
grondgebied uitging? Vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog hadden op basis van 
verschillende overwegingen, die ook in combinatie konden voorkomen, de Nederlandse 
defensieuitgaven een dalende lijn vertoond tot in het jaar 1934. Uit een morele overtuiging 
dat oorlog nooit mee gevoerd zou moeten worden en ontwapening daarvoor de geëigende 
weg was, - de politiek van het  ‘gebroken geweertje’ -, uit  zuinigheid, gepaard gaande met 
het idee dat het geld beter aan andere zaken kon worden besteed, of veronderstellend dat 
een strikte neutraliteitspolitiek aanvallers geen reden zou geven het land aan te vallen,  werd 
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het niet nodig gevonden veel geld uit te geven aan de Nederlandse Weermacht. Toen Hitler 
in maart  1936 zijn troepen het Rijnland liet bezetten begon het besef door te breken dat een 
sterk leger toch wel nodig was als instrument van een neutraliteitspolitiek. Sociaal-demo-
craten en vrijzinnig democraten schrapten de pacifistische paragrafen uit hun partijpro-
gramma’s zodat de weg vrij was om voor de defensiebegrotingen te kunnen stemmen en het 
kabinet richtte het Defensiefonds op waaruit de modernisering van de krijgsmacht moest 
worden gefinancierd.  
  In 1938 liet de defensiebegroting een aanzienlijke verhoging zien. Van 94 miljoen 
gulden in 1937 sprongen de bestedingen naar 152 miljoen in 1938. Dat was het werk van het 
vierde kabinet-Colijn, dat ondermeer als gevolg van de annexatie van Oostenrijk en de 
Sudetencrisis de omvang van het aantal dienstplichtigen vergroot had en de oproeptijd had 
verlengd. De begroting voor 1938 stelde ook een aanzienlijke modernisering van de 
strijdkrachten in het vooruitzicht. De modernisering van het leger zou echter nog een proces 
van jaren vergen eer ze iets zou gaan voorstellen en maar enigszins zou kunnen opwegen 
tegen de tegenstander uit het Oosten. Ondanks die drastische verhoging stemden nu ook de 
socialisten in de Tweede Kamer in grote meerderheid voor de begroting.24 Ook zij waren nu 
overtuigd van het naderend gevaar waartegen een dam moest worden opgeworpen.  
  Burgemeester Van Slobbe van Breda zal deze door zo’n grote meerderheid, van  85 
voor  en 9 tegen, ondersteunde beslissing zeker toegejuicht hebben. Tijdens zijn militaire 
loopbaan maar ook tijdens zijn gouverneurschap van Curaçao en zijn burgemeesterschap 
van Breda was hij altijd een groot voorstander geweest van een sterke Nederlandse 
krijgsmacht. Samen met een collega infanterieofficier kapitein T.C. van Erp had eerste 
luitenant Van Slobbe in Breda tijdens de winter van 1910-1911 de stoot gegeven tot de 
oprichting van een landelijke vereniging ‘Ons Leger’, naar voorbeeld van de vereniging ‘Onze 
Vloot’. Er waren reeds plaatselijke afdelingen in enkele Noord-Brabantse plaatsen: Breda, 
Tilburg en Bergen op Zoom. Daaruit werd tijdens een vergadering in Breda een comité 
geformeerd dat als opdracht had een landelijke organisatie op te zetten. 30 Maart 1912 
kwam de vereniging ‘Ons Leger’ officieel tot stand. Eerste voorzitter werd de gepensioneerde 
generaal-majoor K.F.A. van der WallI uit Teteringen. Ook Van Slobbe werd lid van het 
bestuur. Uit  een brief van zijn hand aan de toenmalige kolonel Oudendijk  en uit de statuten 
van de vereniging blijkt duidelijk wat het hoofddoel van de vereniging was: door het 
opwekken van sympathie voor het leger bij het Nederlandse volk de deplorabele toestand 
opheffen waarin het Nederlandse leger verkeerde. Los van politieke partijen en hun 
onderlinge ruzies en geharrewar zou bij de bevolking sympathie moeten worden gewekt voor 
het nationale belang van een sterke defensie.25 Gedurende het interbellum  keerde ‘Ons 
Leger’ zich in talrijke grote en kleine openbare debatten tegen de eenzijdige ontwapenaars, 
de aanhangers van de politiek van het ‘gebroken geweertje’.26  
  Vanaf het Bredase begin gaf de vereniging een blad uit, aanvankelijk in de vorm van 
een krant maar toen dat wegens financiële perikelen dreigde te verdwijnen nam de pas 
opgerichte afdeling Rotterdam de publicatie over onder de nieuwe naam ‘Ons Leger’, nu 
bekend als ‘ARMEX,  Uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger'. 
  Dat Van Slobbe een actieve belangstelling had voor een sterke defensie was ook in 
regeringskringen in Den Haag bekend. In 1937, - Van Slobbe was al burgemeester van 
Breda - , was hij bij de formatie van het vierde kabinet-Colijn een serieuze kandidaat namens 
de Rooms-Katholieke Staatspartij voor de post van defensie. Zijn benoeming ging in de 
eindfase van de formatie echter niet door. Omwille van het partijpolitieke evenwicht moest de 
defensiepost aan een anti-revolutionair gegeven worden omdat de RKSP uiteindelijk de 
voorkeur gaf aan een katholiek op het departement van Sociale Zaken, Mr. C.P.M. Romme. 
Minister van defensie werd de anti-revolutionair J.J. C. van Dijk, die de functie al eens 
bekleed had in het tweede kabinet Ruys de Beerenbrouck (1922-1925) en daarna, voorzitter 
was geworden van de Koninklijke Vereniging ‘Ons Leger’.27 Als minister van defensie in het 
vierde kabinet Colijn was hij medeverantwoordelijk voor de hogere defensieuitgaven sinds-
dien. 
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Distributiedienst  
  
Naast al de maatregelen en plannen ter vergroting en modernisering van de strijdkrachten 
bereidde de regering zich op vele andere manieren voor op de gevolgen van een eventuele 
oorlog. De ervaringen met de Eerste Wereldoorlog hadden geleerd dat ook zonder zelf het 
slachtoffer te worden van een directe agressie het land zich had voor te bereiden op ‘de 
voorziening in alle behoeften  van de bevolking  ten tijde van spanning, mobilisatie of oorlog’. 
Ter coördinatie van alle inspanningen daartoe werd in maart 1936 een ambtelijke Commissie 
voor de Economische Verdedigingsvoorbereiding opgericht, begin 1938 vervangen door een 
ministeriële Commissie voor Defensieaangelegenheden.28  
 Een van de belangrijkste gevolgen van die inspanningen werd de oprichting van een 
landelijke distributiedienst, een regionaal en lokaal netwerk van kantoren, die in tegenstelling 
tot wat tijdens de Eerste Wereldoorlog het geval was, nu centraal werden aangestuurd vanuit 
een Centraal Distributiekantoor in Den Haag. De bijbehorende, steeds weer aangevulde en 
verbeterde wetgeving kwam in de loop van 1938 en 1939 tot stand.29 Gemeentebesturen 
ontvingen in de loop van 1939 voortdurend overzichten van nieuwe en gewijzigde regelingen 
waardoor het gevaar ontstond dat ze het spoor in de regelgeving bijster raakten. Begin 
oktober 1939 stuurde het departement van Economische Zaken daarom aan alle gemeenten 
een ‘Handleiding voor de uitvoering van distributiemaatregelen’, een losbladig systeem met 
de wetteksten en de bijbehorende uitvoeringsmaatregelen ter vervanging van alle daarvoor 
ontvangen papieren.30 
 In de vergadering van de gemeenteraad van 5 september hadden  burgemeester en 
wethouders mededeling gedaan van de Distributiewet en de verplichting die daardoor aan de 
gemeente werd opgelegd om een dienst op te richten met de burgemeester aan het hoofd. 
Geraamd werd dat voor de rest van het jaar een bedrag nodig zou zijn van fl. 8.000. Daarvan 
zou 75 % door het Rijk worden terugbetaald. Overtuigd van de noodzaak en onontkoom-
baarheid van de maatregel werd door de raadsleden zonder discussie en stemming het 
bijbehorende financiële voorstel aanvaard. Met de plaatselijke oprichting was ondertussen al 
begonnen. In de vergadering van 21 september kon de burgemeester melden dat er in 
samenwerking met de gemeenten Ginneken, Princenhage, Teteringen en Terheijden een 
distributiekantoor was opgericht. Breda vormde met de omliggende gemeenten distribu-
tiekring 236. Het hoofdkantoor bevond zich vanaf februari 1940 in het gebouw aan de 
Kloosterlaan 1.31 
 
Luchtbeschermingsdienst 
 
In het kader van de voorbereidingen op een mogelijke aanval kregen de gemeentebesturen 
ook opdracht maatregelen te nemen op het gebied van de passieve luchtverdediging. De 
actieve luchtverdediging, waaronder het gebruik van vliegtuigen, de luchtmacht, het afweer-
geschut en ander bijbehorend materieel, was in principe een taak van de centrale regering in 
Den Haag. De gemeenten waren echter verantwoordelijk voor de aanschaf en plaatsing van 
het benodigde materieel op hun grondgebied, ten laste van de gemeentebegroting. 
Daarnaast moesten zij een beschermingsplan opstellen voor de verdediging van de 
bevolking tegen luchtaanvallen.32  
 Onder de zeer actieve leiding van de burgemeester kwam het plan voor Breda  in 
januari 1938 gereed. De stad werd verdeeld in blokken en wijken onder leiding van hoofden 
en hun plaatsvervangers. Alle gezinnen kregen een leidraad met aanwijzingen wat er in 
geval van luchtalarm zou moeten worden gedaan en in welk deel van het huis men zich het 
beste kon verschuilen. Daarvoor, in de loop van 1937, was al met de voorbereiding begon-
nen door in de gemeenteraad kredieten vast te stellen voor de aanschaf van artikelen ten 
behoeve van de geneeskundige hulpdienst. Die vormden nog geen erg groot bedrag. Voor 
de aanleg van schuilkelders was er echter voor 1937 geen geld meer beschikbaar. Voorlopig 
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werd volstaan met het aanwijzen van kelders onder betonnen gebouwen, hoofdzakelijk 
bedrijfsgebouwen, als schuilgelegenheid voor inwoners die zich tijdens een aanval op straat 
zouden bevinden en geen gelegenheid zouden hebben zich tijdig naar huis te begeven. Voor 
de inrichting van de kelders zou de Centrale Werkplaats van de stad worden ingeschakeld. 
In de loop van 1938 kwamen nog veertien schuilloopgraven gereed en werden drie over-
dekte schuilplaatsen ingericht naast een  aantal grote particuliere kelders die als zodanig 
konden dienst doen. Daardoor zouden zich ongeveer 2000 mensen die zich op straat bevon-
den, tijdens een luchtalarm in veiligheid kunnen stellen. 
 Om het luchtbeschermingsplan goed uit te voeren waren naar schatting 1500 
vrijwilligers nodig. Om zoveel mensen bij elkaar te krijgen werden in de loop van 1938 
verschillende propaganda-activiteiten opgezet. Op 7 april werd in zaal Concordia aan het van 
Coothplein een avond georganiseerd door de afdeling Breda van de Nederlandse Vereniging 
voor Luchtbescherming. Een grote toeloop van personeel voor de luchtbeschermingsdienst 
was het gevolg. De grootste ledenwinst werd echter in september 1938 bereikt tijdens en na 
een ‘Luchtbeschermingsweek’ met tentoonstelling, - 23-29 september - , die samenviel met 
het ergste moment van de Sudeten-Duitse crisis.33 Duidelijker kon de noodzaak van de 
luchtbeschermingsdienst niet worden aangetoond dan op het moment dat Hitler de Europese 
vrede bedreigde met zijn eis dat het Sudetengebied door Tsjecho-Slowakije moest worden 
afgestaan. De dag na het einde van de propagandaweek en de tentoonstelling, vrijdag 30 
september, kreeg Hitler van de Fransen en de Engelsen toestemming het opgeëiste gebied 
binnen te trekken en zwaaide de minister-president van Engeland Chamberlain op het 
vliegveld van Croydon met het door Hitler ondertekende briefje dat er ‘vrede in onze tijd’ zou 
zijn.  
 Gerustgesteld draaide de Haagse regering onmiddellijk alle maatregelen die met de 
aangekondigde voormobilisatie van het leger te maken hadden terug. Ook het Bredase 
gemeentebestuur deed dat met een aantal maatregelen die wegens de dreigende 
omstandigheden waren genomen. De bestelling van beschermende kleding, verband, 
medicijnen, zandzakken, en andere zaken kon tot opluchting van het gemeentebestuur 
zonder kosten ingetrokken worden. Wel werd in oktober nog met succes, aldus het 
gemeenteverslag, een grote oefening luchtbescherming voor Breda en omgeving gehouden. 
Vergeleken met andere gemeenten liep Breda in de plannen voor de luchtbescherming 
duidelijk voorop. Dat was vooral de verdienste van burgemeester Van Slobbe die met zijn 
militaire achtergrond sneller dan veel andere bestuurders de noodaak van oorlogs-
voorbereidng inzag en zich met zijn volle gewicht achter de plannen zette. Talrijke gemeen-
ten vroegen Breda om inlichtingen over de opzet en inhoud van het luchtbeschermingsplan. 
Van ver en dichtbij kwamen bestuurders ook ter plaatse kennisnemen van wat Breda 
ondernam.34  
 In de loop van 1939 groeide het aantal vrijwilligers aan tot meer dan 2000, was het 
aantal schuilgelegenheden uitgebreid tot 91 open en 6 overdekte schuilplaatsen en werd een 
regionale luchtbeschermingsorganisatie opgericht met de naam ‘De Baronie’, bestaande uit 
Breda met 18 omringende gemeentes. Uit voorzorg werden op aansturen van de burge-
meester waardevolle voorwerpen uit het gemeentelijk en bisschoppelijk museum in bomvrije 
ruimten ondergebracht. 35 
 Toen in de loop van de laatste week van augustus duidelijk werd, dat Hitler binnen 
enkele dagen Polen zou aanvallen nam de regering opnieuw de beslissing tot voormo-
bilisatie. Dat betekende, dat ook de luchtbescherming in heel Nederland paraat moest zijn. 
Vanaf maandag 29 augustus  waren het Bredase hoofdkwartier en het onderdeel Uitkijk- en 
Luisterdienst in staat van paraatheid. Die toestand duurde tot 18 oktober daaropvolgend. 
Toen was het ondertussen duidelijk geworden, dat de overrompeling van Polen weliswaar tot 
het begin van een echte oorlog had geleid, maar dat de oorlogsvoering nog beperkt was  tot 
Midden-Europa. Een aantal Luchtbeschermingsmaatregelen kon toen worden opgeschort.  
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Burgerwacht en het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers in Breda 
 
Tegelijk met de oprichting en organisatie van de luchtbeschermingsdienst werd in het jaar 
1938 onder leiding van het gemeentebestuur, op voorbeeld van wat in veel andere steden 
gebeurde, een burgerwacht gevormd, bestaande uit een economisch gedeelte en een 
gewapend gedeelte, ter ondersteuning van de politie bij onrust en verstoring van de 
openbare orde. Voor de organisatie en leiding werd in februari 1938 door burgemeester Van 
Slobbe J. M. Meeùs gevraagd, eigenaar van een verzekeringskantoor. De officiële benaming 
was: ‘Bredasche Vrijwillige Burgerwacht.’ In de raadsvergadering van 14 november 1939 
ontspon zich een principiële discussie over de militaire aard van de burgerwacht naar 
aanleiding van het voorstel van burgemeester en wethouders in de begroting voor 1940 de 
subsidie aan de instelling te verhogen tot fl. 2500. Daarnaast zou nog fl. 2500 voor het jaar 
1940 gereserveerd moeten worden voor de aanschaf van materieel. Raadslid van Houten 
van de SDAP protesteerde met klem. Zijn fractie zou alleen voor het ingediende voorstel 
stemmen op voorwaarde dat het karakter van de burgerwacht zou veranderen en de 
voorzitter van de vergadering, de burgemeester, duidelijk zou erkennen dat de burgerwacht 
vooral een economische dienst zou zijn. Ze moest worden omgevormd tot  ‘Burgerhulp’, een 
vorm van sociale, niet-gewapende verdediging. Het gewapende deel was niet nodig. Als 
doelstellingen zag hij graag expliciet geformuleerd, dat de Burgerwacht ten doel had, ‘onze 
democratische staatsinstellingen te beveiligen, zoowel tegen ondermijning op geestelijk 
gebied als tegen elken gewelddadigen aanslag’ en alleen op nadrukkelijk verzoek van de 
politie zou helpen bij ‘de handhaving der openbare orde en de bescherming van persoon en 
goederen’. De burgemeester bleef echter bij zijn standpunt. Het gewapende deel zou alleen 
optreden als hulp voor de politie en slechts optreden ter handhaving van orde en rust, het 
bewaken van openbare gebouwen en eventueel het evacueren van de burgerbevolking. Dat 
hing van de omstandigheden af. Om de SDAP bedenktijd te geven werd de stemming 
aangehouden tot de avond. Na de hervatting ’s avonds bracht raadsvoorzitter Van Slobbe de 
subsidie van tweemaal fl. 2500  voor de Burgerwacht opnieuw ter tafel. Raadslid Van Houten 
bleef toen weliswaar aandringen op zijn twee eerder genoemde bezwaren, maar stemde 
‘omwille van de bijzondere omstandigheden’ voor het voorstel, zodat het unaniem werd 
aangenomen. De burgerwacht van Breda kwam zo uit twee gedeeltes te bestaan, een  
economische dienst onder leiding van C.J. Asselbergs en een gewapende gedeelte onder 
leiding van J.M. Meeùs. De economische dienst was in mankracht veruit het grootst.36  Beide 
mannen speelden ook een belangrijke rol in de voorbereiding en uitvoering van de evacuatie 
van de stad op 12 mei 1940. 
 De discussie over het karakter van de burgerwacht  was al eerder in de gemeente-
raad van 10 mei 1939 gevoerd naar aanleiding van het voorstel van B. en W. een subsidie 
van fl. 250 toe te kennen aan het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers dat kort daarvoor op initiatief 
van een groep vrouwen was opgericht. Aanvankelijk had Van Slobbe de initiatief nemende 
vrouwen verwezen naar al bestaande organisaties, maar toen op voorbeeld van wat ook 
elders in het land gebeurde, een aparte vrijwilligersorganisatie ontstond, had hij het idee 
aanvaard en enige dagen vóór die raadsvergadering van de 10e mei in de lokale bladen een 
krachtige oproep gericht tot de Bredase vrouwen om zich voor het korps op te geven. 
Wegens de dreigende internationale politieke toestand waren niet alleen de mannen nodig 
voor de verhoging van de ‘weerkracht’ maar ook het vrouwelijke  deel van de bevolking’  
 Het KVV zou een reservoir vormen waaruit de overheid zou kunnen putten voor alle 
mogelijke doeleinden.37 Onderbrenging bij de burgerwacht zou ongewenst zijn, maar als een 
afzonderlijk orgaan dat ook ten dienste van met name de economische dienst van de 
burgerwacht zou komen en daarnaast werkzaamheden zou kunnen verrichten voor Rode 
Kruis, luchtbeschermingsdienst, transportdiensten enz., zag de burgermeester wel mogelijk-
heden. Bij de stemming over het voorstel in 1939 bleken er zestien voor- en tien tegen-
standers van de subsidie.38 Toen in het voorjaar van 1940 een nieuw subsidievoorstel van fl. 
250 ten gunste van het korps in de raad werd ingediend, werd het voorstel zonder 
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hoofdelijke stemming aangenomen. Het KVV bleek de gemeente veel geld bespaard te 
hebben door talrijke werkzaamheden ten behoeve van distributie-, bloedtransfusie-, en 
ambulancedienst, het inrichten van ontsmettingsposten, het geven van  EHBO-cursussen, en 
het verrichten van wachtdiensten in de eerste mobilisatiemaanden na september 1939.39  
 
Spreidingsplan Bevolking of Evacuatieplan? 
 
 In hoofdstuk 2 zal de evacuatie van de Bredase bevolking zoals die op 12 mei 1940 
in werkelijkheid plaatsvond, nader aan de orde komen en de rol van het stedelijk bestuur 
daarin. Hier wordt alleen het aanvankelijke plan aan de orde gesteld, zoals dat voor het 
uitbreken van de oorlog nodig werd geacht. Een uitvoerige studie over de evacuatie van 
Breda is in 1995 verschenen in het Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring 
van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’, van de hand van Hein van den Assem. 
Bedoeling van het artikel was een afdoend antwoord te geven op de tegenstrijdige verhalen 
die met name over het bevel tot evacuatie bestonden. Het ging daarbij over de vraag, wie het 
bevel had gegeven, ofwel wie de schuld moest krijgen voor de grote chaos met bijbehorende 
ellende die de evacuatie met zich mee had gebracht: de burgemeester of de bevelvoerend 
generaal van het Franse expeditieleger. Door Van de Assem werd duidelijk aangetoond dat 
van een schriftelijk bevel van de Fransen tot evacuatie geen sprake was. De beslissing viel 
in Breda onder leiding van burgemeester Van Slobbe.40 De voorgeschiedenis ervan is te 
vinden in de tegengestelde opvattingen die er tussen het ministerie van Defensie en dat van 
Binnenlandse zaken bestonden over  de noodzaak tot evacuatie. Burgemeester Van Slobbe 
was een burgemeester die als ex-officier meedacht over een mogelijke militaire situatie 
waarin de bevolking van zijn stad geëvacueerd zou moeten worden wegens oorlogs-
handelingen of ‘tijdelijk’, uit veiligheidsoverwegingen, verspreid worden over de omgeving 
van de stad. De twee begrippen werden door hem niet scherp van elkaar onderscheiden. 
 Twee Nederlandse instanties hielden zich voor de oorlog bezig met evacua-
tieplannen voor de burgerbevolking. Dat waren de ministeries van Defensie en van Binnen-
landse Zaken. Zij richtten begin september 1939 de Commissie Burgerbevolking op die alle 
werkzaamheden moest coördineren. Voor de praktische uitvoering was het onder Binnen-
landse Zaken ressorterende Bureau Afvoer Bevolking verantwoordelijk.41 Uitgangspunt was 
dat bij het uitbreken van vijandelijkheden de burgerbevolking zoveel mogelijk op haar plaats 
zou blijven om de militairen niet voor de voeten te lopen en te verhinderen dat er zich teveel 
mensen uit de omliggende provincies maar de dichtbevolkte Randstad zouden begeven. Er 
werden alleen evacuatieplannen gemaakt voor die gebieden waar militaire stellingen 
aanwezig waren of die in aanmerking kwamen voor inundatie. Beslissing tot evacuatie kon 
alleen worden genomen op last van of met instemming van Nederlandse militaire auto-
riteiten. Daarmee werden Nederlandse militaire autoriteiten bedoeld. Burgemeesters of de 
Commissarissen van de Koningin zouden in noodsituaties tot evacuatie kunnen adviseren 
maar de toestemming ertoe kon alleen door de militaire autoriteit  worden gegeven.42 
 Liep Breda het risico dat de bevolking geheel of gedeeltelijk geëvacueerd moest 
worden wegens de oorlogsomstandigheden? Binnen de Nederlandse militaire oorlogs-
planning was daar niet in voorzien. De stad lag niet in de buurt van een verdedigingslinie of 
in een gebied dat onder water gezet moest worden. Daarom werd tot januari 1940 aan 
burgemeester Van Slobbe, die in november daarvoor de voorbereiding van een mogelijke 
evacuatie ter hand had genomen, door de militaire autoriteit in Noord-Brabant iedere vorm 
van voorbereiding ten sterkste afgeraden.43 Toch werden er in Breda onder de krachtige 
leiding van de burgemeester voorbereidingen getroffen voor een vorm van evacuatie die  
door Koolhaas-Revers ‘verplaatsingen van de bevolking der grote steden’ genoemd wordt.44 
Een dergelijke verplaatsing van de inwoners van een stad zou bijvoorbeeld noodzakelijk 
kunnen zijn bij luchtbombardementen of andere krijgsverrichtingen. Daar wees in januari 
1940 ook de minister van Binnenlandse Zaken op in een brief aan de burgemeesters. Hij 
was van mening dat de bevolking weliswaar zoveel mogelijk op haar plaats moest blijven 
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maar het zou wellicht nodig zijn om in gevaar van nood de bevolking uit de omgeving van 
gevaarlijke objecten te verwijderen.45 Op dat moment zou de noodsituatie kunnen ontstaan 
waarin volgens de gestelde voorwaarden burgemeesters de bevoegdheid hadden tot 
spreiding van de bevolking te adviseren aan de militaire autoriteiten. Een evacuatie mocht 
dat echter niet genoemd worden.  
 Een artikel in de Bredase kranten van 6 januari 1940 over de presentatie van 
‘evacuatiepakketten’46 door het Bredase stadsbestuur en de gebruikte terminologie door van 
Slobbe in een brief van 13 januari over de stand van zaken van de evacuatievoorbe-
reidingen was voor de minister van Binnenlandse Zaken reden de voorbereiding van een 
algehele evacuatie van Breda te verbieden.47 De burgemeester had in zijn brief namelijk de 
indruk gewekt dat hij niet alleen dacht aan een gedeeltelijke ontruiming maar wel degelijk 
rekening hield met gebeurtenissen waarin een algehele ontruiming noodzakelijk zou zijn. Dat 
zou neerkomen op een evacuatie. 
 Toen tijdens de gemeenteraad van 6 maart 1940 een subsidie voor de aanschaf van 
noodpakketten met houdbare levensmiddelen aan de orde werd gesteld onder de benaming 
‘evacuatiepakketten’ verklaarde de burgemeester op vraag van een raadslid opnieuw met 
klem dat er ‘geen voornemen bestond de bevolking te evacueren. Wel kan het in oorlogstijd 
voorkomen dat het gewenst is een deel van de bevolking tijdelijk uit de gevaarlijkste 
stadsdelen met militaire doelen te verwijderen en om de stad te verspreiden.’ In zijn 
memoires, geschreven na zijn aftreden in 1947 gebruikte hij een soortgelijke aanduiding: 
‘spreiding over een gebied met de stad als middelpunt’.48  
 Het ziet er naar uit dat de discussie over de geoorloofdheid van evacuatieplannen 
zoals Breda die voorbereidde vooral terug te voeren is op de verwarring die er bestond over 
de definitie van het begrip evacuatie.49 Na de algemene mobilisatie van augustus 1939 
publiceerde de Commissie Afvoer Bevolking een lijst van steden die geëvacueerd, in de 
betekenis van geheel ontruimd, moesten worden. In Westbrabant waren dat Klundert en 
Hoge en Lage Zwaluwe, plaatsen die in de onmiddellijke omgeving lagen van de 
Moerdijkbruggen, aan de buitenrand van de Vesting Holland. Breda kwam op die lijst niet 
voor.50  
 Toen de burgemeester van Etten-Leur op een vergadering met alle zeventien 
burgemeesters van de Luchtbeschermingskring ‘De Baronie’ wees op het door elkaar 
gebruiken van de termen evacuatie en spreiding van de bevolking terwijl dat toch twee 
verschillende begrippen waren kwam voorzitter Van Slobbe met ogenschijnlijk duidelijke 
definities.51 Evacuatie betekende volgens hem de ‘ontruiming van gebieden waar het Neder-
landse leger zijn verdediging legt’. Spreiding van de bevolking wilde alleen maar zeggen  ‘de 
wegzending van personen uit gebieden die tijdelijk bijzonder bestookt worden’. Ondanks de 
onduidelijkheid van deze definities en de bewering dat het voorlopig ging om de spreiding 
van de bevolking is uit de manier waarop Van Slobbe de voorbereidingen ter hand nam en 
uit zinsneden in verdere briefwisseling en documenten af te leiden dat hij met een algehele 
verplaatsing van de Bredase bevolking naar de omliggende gemeenten rekening hield.52 In 
de praktijk zou dat hetzelfde zijn als een algehele ontruiming of evacuatie. Na de Duitse inval 
voelde hij zich door een zogenaamd Frans evacuatiebevel gedwongen zijn spreidingsplan in 
zijn geheel ten uitvoer te brengen, zij het onder omstandigheden die de uittocht grotendeels 
tot een zeer chaotische gebeurtenis hebben gemaakt en die in werkelijkheid neerkwamen op 
een evacuatie of vlucht in zuidelijke richting. In hoofdstuk 2 zal nader worden ingegaan op 
wat in de Bredase volksmond ‘De Vlucht’ van 12 mei 1940 is geworden, een benaming die 
het best de zowel de gemoedstoestand als de werkelijke toestand aangeeft van de inwoners 
die het slachtoffer werden van de ‘evacuatie’ of ‘ontruiming’. 
 
Aanwijzingen 
 
 De voorbereidingen van de regering op de dreigende oorlog bestonden uit wat 
genoemd kunnen worden uiterlijke en materiële maatregelen zoals, uitbreiding of moder-
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nisering van de strijdkrachten, oefening van de manschappen, organisatie van de 
verdediging door de aanleg van linies, het opzetten van een organisatie van de luchtbe-
scherming of een systeem voor voedselvoorziening. Aan een innerlijke of geestelijke 
voorbereiding van bestuurders en inwoners werd veel minder aandacht besteed, zeker niet 
openlijk. Welke houding moesten de inwoners en de bestuurders aannemen in geval van 
een algehele of gedeeltelijke bezetting? In de oorlogsvoorbereidingen van Den Haag werd er 
vanuit gegaan dat na de vertragende verdedigingslinies in de oostelijke en zuidelijke provin-
cies de eigenlijke verdediging gevoerd zou moeten worden in de Vesting Holland, achter de 
Waterlinie. De buitengewesten zouden dus aan hun lot worden overgelaten en in handen  
vallen van de bezetter. Zou dit zich echter in werkelijkheid ook zo voor doen? Hoe sterk werd 
geloofd in een werkelijk dreigende oorlog en bezetting?  
 De manier waarop de regering richtlijnen opstelde betreffende de houding van 
burgerlijke  bestuursorganen  bij een vijandelijke inval, en de verspreiding er van ter hand 
nam, vertoont een grote mate van tegenstrijdigheid. Enerzijds bewees de opstelling van de 
Aanwijzingen in 1937 en de verspreiding er van in 1938 het besef van de regering dat 
bestuurders en ambtenaren een houvast zouden moeten hebben met betrekking tot hun 
handelen na een overrompeling van het land. Anderzijds echter mocht niet openlijk blijken 
dat gewaarschuwd werd tegen een dreigende Duitse inval en mochten de Aanwijzingen, 
blijkens het opschrift ‘Geheim’, niet al te ruim verspreid worden.53 Een goed voorbeeld 
daarvan is de brief van minister van Justitie Goseling aan autoriteiten en ambtenaren van 
justitie, op 26 april 1938 binnengekomen bij de Bredase commissaris van politie A.C. de 
Bruijn.54 Er werd in uitgelegd dat, op basis van de algemene gedragslijn die in de Aan-
wijzingen werd bepaald, alle onder het departement van Justitie ressorterende ambtenaren 
in geval van een bezetting op hun post moesten blijven, behoudens een paar uitzon-
deringen. Aan het slot wees de minister er echter op dat, de aanschrijving strikt vertrouwelijk, 
was en dat er vooral niet gedacht moest worden, dat de brief iets te maken had met ‘de 
internationale politieke toestand van dit ogenblik’. Daarmee bedoelde hij ongetwijfeld de pas 
uitgevoerd Anschluss door Hitler van zijn geboorteland Oostenrijk en de daardoor verhevigde 
internationale spanningen. Daar hadden de Aanwijzingen zogezegd niets mee temaken, was 
de fictie van de Nederlandse regering. Een exemplaar van de Aanwijzingen kreeg de politie-
commissaris echter niet van het departement van justitie. Toen hij, nieuwsgierig geworden 
door de brief, die regeringsinstructies wel eens wilde inzien, kreeg hij van de burgemeester 
een exemplaar toegezonden met de nadrukkelijke opdracht ze binnen een maand terug te 
sturen.55 
 Over de inhoud, de verspreiding en de bekendheid bij de in de titel aangeduide 
personen van de Aanwijzingen is al door velen geschreven en gediscussieerd. In de 
bestaande literatuur overheerst de opvatting dat ze in het algemeen bij lokale overheids-
personen en ambtenaren onbekend waren. 
 De felste discussie over de vraag, of de burgemeesters op de hoogte waren van de 
inhoud van de Aanwijzingen werd gevoerd door de burgemeester van Gorinchem, L.R.J. van 
Rappard.56 In zijn reactie op wat de Jong in deel IV van zijn ‘Koninkrijk’ schreef over de 
verspreiding en geringe bekendheid van de Aanwijzingen bij de burgemeesters probeerde de 
Gorinchemse burgemeester de indruk te wekken dat de meeste burgemeesters wel degelijk 
op de hoogte waren van de inhoud. Hij kon echter alleen met zekerheid spreken over de 
collega’s die hij kende uit de kring van stedelijke burgemeesters en die uit zijn eigen 
Gorinchemse burgemeesterskring. In werkelijkheid is het moeilijk uit te maken in hoeverre de 
ruim 900 burgemeesters bij het uitbreken van de oorlog van de precieze inhoud op de 
hoogte waren. Het antwoord op die vraag zal van persoon tot persoon verschillen. Andere  
bronnen die iets zeggen over de bekendheid van de Aanwijzingen bij burgemeesters wekken 
ook de indruk dat de meeste burgemeesters ze niet of nauwelijks kenden of gebruikten. De 
bekende ‘burgemeester in bezettingstijd’ Boot van Wisch en Terborg, door de Jong als 
voorbeeld opgevoerd, beweerde achteraf er nooit van gehoord te hebben. Als dat werkelijk 
de waarheid was, dan is het een voorbeeld van de onzorgvuldigheid waarmee hij en anderen 
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omsprongen met ministeriële brieven.57 Het beeld dat Boot schetste, werd volgens Derksen 
en Van de Sande bevestigd in de gesprekken die zij met een aantal burgemeesters voerden. 
Velen van hen zouden niet op de hoogte te zijn geweest van de Aanwijzingen.58  
 Oud-ambtenaar Sikkes kwam in zijn boek over het onderwerp tot eenzelfde conclusie 
met zijn bewering dat zowel voor als na de inval te weinig zorg werd besteed aan de 
bekendmaking ervan en dat zowel burgemeesters als ambtenaren nauwelijks van het 
bestaan van de Aanwijzingen op de hoogte waren.59 Hij ging daarbij ondermeer af op een 
bewering van gemeenteambtenaar Hasper, na de oorlog gemeentesecretaris van Rotter-
dam. Zelfs daar zou niemand op de hoogte zijn geweest.60  
 Een voorbeeld van het omzichtig omgaan met de bekendmaking van de richtlijnen  
was de circulaire die de commissaris van de koningin in Utrecht, L.H.N. Bosch ridder van 
Rosenthal, bij de verzending van het document aan de gemeenten meestuurde. De Aanwij-
zingen moesten strikt vertrouwelijk behandeld worden, bewaard worden bij de al even 
geheime mobilisatiepapieren en slechts bekend gemaakt bij een kleine groep mensen: 
burgemeesters, wethouders en hoofden van bepaalde gemeentelijke diensten.61  
Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat in ieder geval iedere burgemeester de 
Aanwijzingen bij ontvangst in handen heeft gehad en de envelop geopend zal hebben. Of hij 
er daadwerkelijk door nauwkeurige lezing kennis van heeft genomen, zal afhankelijk zijn 
geweest van zijn eigen nieuwsgierigheid of beroepsinzet. Wat hij er daarna mee gedaan 
heeft: direct op laten bergen achter slot en grendel of doorgeven aan een aantal van de 
personen die tot de top van het stedelijk bestuur hoorden, is zonder concrete gegevens niet 
te achterhalen. Misschien zijn er ook verschillen tussen grote en kleine gemeenten te vinden 
met betrekking tot de vraag wat er na ontvangst met de Aanwijzingen gedaan is en in 
hoeverre ze verspreid werden. Algemene uitspraken daarover in positieve of negatieve zin 
zijn niet goed te doen wegens het ontbreken van voldoende gegevens. De Jongs uitspraak 
over de onbekendheid van de Aanwijzingen bij burgemeesters was op zijn minst voorbarig. 
De uitspraak is gebaseerd op te weinig bekende gevallen. Zelf gaf hij op dezelfde bladzijde 
twee tegengestelde voorbeelden.62 Bij de burgemeester van Eindhoven wekte hij de sugges-
tie, dat de man direct na de capitulatie  niet op de hoogte was van de Aanwijzingen of het 
niet de moeite vond de inhoud bekend te maken aan de voorzitter van de Kamer van 
Koophandel die op 14 mei een discussie had met de directies van de voornaamste fabrieken 
over werken voor de vijand. Even verderop vermeldde hij, dat de burgemeester van 
Schiedam in de eerste week na de capitulatie uit de Aanwijzingen citeerde om de directie 
van Wilton-Feijenoord er op te wijzen, dat werken voor de Kriegsmarine niet geoorloofd was.  
 De generaliserende beantwoording van de vraag over de kennis en het gebruik van 
bestuurders en ambtenaren van de regeringsrichtlijnen bij een eventuele bezetting is een 
voorbeeld van het probleem dat zich zo vaak voordoet in een landelijke studie van de 
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Een algemene geschiedenis van die periode zal 
per definitie altijd proberen tot algemene uitspraken over gebeurtenissen en personen te 
komen met de bedoeling een algemeen beeld te scheppen en waar mogelijk generale 
conclusies te trekken. Het is een constructie samengesteld uit een aantal onderdelen. 
Belangrijk is dan wel dat er genoeg onderdelen worden aangedragen om de constructie 
voldoende stevigheid te geven. Het toont de noodzaak aan van meer detailstudies naar de 
bezettingsgeschiedenis van regionale en lokale gemeenschappen om het algemene beeld 
dat tot nu toe geschetst is te nuanceren of bij te stellen. Van belang is daarbij ook rekening te 
houden met zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de personen die met de Aanwijzingen 
bekend waren en met het tijdstip waarop: vóór of na mei 1940. Het  negatieve beeld dat de 
Jong en anderen daarover gevormd hebben, lijkt mij niet correct.63 In Breda waren de 
Aanwijzingen in ieder geval al voor de Duitse inval genoegzaam bekend bij wie het moesten 
weten. 
 
 
 

 21



Breda en de Aanwijzingen 
 
Hoe bekend waren de Aanwijzingen in Breda? In het geheime archief van de burgemeester 
in het stadsarchief zijn twee exemplaren aanwezig, een ervan linksboven voorzien van de 
handgeschreven tekst ‘ex. burgemeester’, en het ander met ‘ex. secretaris’.64 De begelei-
dende brieven van de minister van Binnenlandse Zaken Boeyen van 3 mei 1938 en van de 
commissaris van de koningin in Noord-Brabant A.B.G.M. van Rijckevorsel van 15 juni 1938 
bevinden zich daarbij, evenals een getypt afschrift van Afdeling III van het Landoorlog-
reglement dat als titel heeft: ‘Van het militair Gezag op het grondgebied van den vijandelijke 
staat’. Dat burgemeester Van Slobbe de inhoud bekeken moet hebben, is hierboven reeds 
duidelijk geworden uit het feit dat hij op vraag van de commissaris van politie de tekst 
opstuurde. Ze zullen ongetwijfeld bij die gelegenheid met elkaar over de inhoud gesproken 
hebben, alhoewel daarvoor geen  directe bewijzen of aanwijzingen te vinden zijn. Gezien de 
militaire achtergrond en interesses van Van Slobbe is dat echter zeer aannemelijk. De grote 
persoonlijke aandacht en voortvarendheid die hij bij alle  maatregelen toonde, die in verband 
met de dreigende oorlog genomen werden in Breda en omgeving zijn daar op zich ook een 
aanwijzing voor. Hij was niet alleen goed op de hoogte van de inhoud van de afzonderlijke 
artikelen van de Aanwijzingen en het Landoorlogreglement, hij maakte er ook gebruik van 
toen na de capitulatie discussie ontstond over de vraag of er gewerkt mocht worden aan 
vliegvelden voor de ‘Luftwaffe’.  Voor Breda betrof dat het vliegveld Gilze-Rijen.65 
 Wie de regeringsrichtlijnen ook bestudeerd heeft en er ongetwijfeld uit hoofde van zijn 
functie met de burgemeester over moet gesproken moet hebben, was gemeentesecretaris 
Mr. Ph. I. E. van Woensel. Uit zijn activiteiten en optredens als lid van het gewestelijk bestuur 
van de Provinciale Groep Burgemeesters, Secretarissen en Ontvangers van de Algemene 
Rooms-Katholieke Ambtenarenvereniging, de A.R.K.A., valt aan te tonen dat Van Woensel 
voor het uitbreken van de oorlog nauwkeurig op de hoogte was van  de inhoud van het 
Landoorlogreglement en de Aanwijzingen en er lezingen over gaf.  
 Op 12 februari 1940 hield hij in zaal Lohengrin te Den Bosch een rede over het 
Landoorlogreglement met de titel ‘De rechtspositie van de bevolking tijdens een vijandelijke 
bezetting’. De uitnodigingen voor de vergadering werden niet alleen gericht aan de leden-
burgemeesters van de ambtenarenbond maar werden ook afzonderlijk naar alle Brabantse 
burgemeesters, gemeentesecretarissen en gemeenteontvangers gestuurd met de nadruk-
kelijke vermelding, dat in verband met het belang van het onderwerp ook niet-leden welkom 
waren. In de uitnodiging aan de burgemeesters staat aan het slot het verzoek ambtenaren 
die uit hoofde van hun functie belang hadden bij het onderwerp op de bijeenkomst te 
attenderen en hen in de gelegenheid te stellen die bij te wonen.66 Uit een briefje van Van 
Woensel van eind 1944 valt op te maken, dat hij de lezing ‘her en der’ gehouden heeft, 
mogelijk ook buiten de provincie.67 Of er vanuit Breda ambtenaren naar de lezing van Van 
Woensel zijn geweest is niet met bewijzen aan te tonen, maar zondermeer te veronder-
stellen, gezien het feit dat het hun eigen gemeentesecretaris betrof. 
 In de tekst van de rede die Van Woensel in Den Bosch (en elders waarschijnlijk ook) 
heeft gehouden werd het woord Aanwijzingen niet genoemd. Hij hield zich aan de 
voorgeschreven vertrouwelijkheid.68 Uit de inhoud echter is op te maken dat Van Woensel  
wel degelijk een toespraak hield over de toepassing van het Landoorlogreglement volgens 
de richtlijnen in die Aanwijzingen. Op die manier werd de vergadering van de ambtenaren-
bond A.R.K.A. in Den Bosch  een bijeenkomst over de Aanwijzingen zonder ze te noemen 
en is ze zo toch een belangrijk bewijs dat er vóór de Duitse inval wel degelijk over de 
richtlijnen van 1937 discussies zijn gevoerd.69 Van Woensel heeft  de term waarschijnlijk 
bewust, omwille van het door de regering voorgeschreven geheime karakter, niet genoemd. 
Ook in overeenstemming met de houding van de regering was wat hij in het begin van zijn 
toespraak zei: dat zijn rede niet was ingegeven door angst voor een spoedige bezetting. Dat 
zou betekenen, aldus Van Woensel, dat hij het geloof verloren had in de waarde van de 
neutraliteitspolitiek zoals die door Nederland werd gevoerd en in de kracht van de steeds 
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sterker wordende krijgsmacht van ons  land. Wel was het van belang nú, in alle rust, over het 
onderwerp te praten. Dat was beter dan later ‘ in een nerveuzer stemming’ beslissingen te 
moeten nemen. Na deze voorzichtige introductie van het onderwerp bij zijn gehoor  begon de 
gemeentesecretaris met het eigenlijke onderwerp.70  
 In het Landoorlogreglement (LOR )dat op de Eerste (1899) en Tweede (1907) 
Haagse Vredesconferentie was vastgesteld  was, aldus Van Woensel, geen antwoord te 
vinden op de door hem geformuleerde vraagstelling: ‘Is het mogelijk een norm te vinden voor 
het gedrag van de vijand, de bevolking en hun leiders in het bestuur?’ Het gaf geen uitsluitsel 
over de rechten en plichten van bezetter en bevolking. Evenmin kon men er zeker van zijn 
dat de bezetter het LOR zou respecteren. Vandaar dat hij zou proberen aan de aanwezigen 
een ‘grondslag’ of ‘leefregel’ mee te geven die een houvast zou kunnen vormen bij de 
beslissing welke eisen van de bezetter ingewilligd mochten worden of welke bevelen 
moesten worden opgevolgd.71 De beantwoording die Van Woensel vervolgens gaf sloot aan 
bij hoofdstuk IV, Rechten van den bezetter tegenover personen in bezet gebied, artikel 17, 
van de Aanwijzingen waarin het vooral gaat over wat de bezetter wel of niet mag eisen van 
de bevolking en bij hoofdstuk IX, Richtsnoer voor de door ambtenaren te volgen gedragslijn, 
dat aangeeft, dat een ambtenaar aan kan blijven zolang dat meer voordeel voor de bevolking 
heeft dan voor de bezetter. Gebruikte de bezetter zijn gezag ter bevordering van het 
algemeen belang, dan mocht de ambtenaar gehoorzamen. Indien de bezetter het gezag 
echter in zijn eigen belang gebruikte, dan mocht de ambtenaar in het algemeen 
(onderstreping door v.W.) niet gehoorzamen, maar… ‘er kunnen redenen zijn om er wel aan 
te gehoorzamen. Men heeft geen plicht, doch men kan een excuus hebben om er wel aan te 
gehoorzamen. [……] Men kiest van twee kwaden het minste. Sleept het niet gehoorzamen 
een groter kwaad (nadeel) met zich dan het wel gehoorzamen, dan gehoorzaamt men; 
sleept het niet-gehoorzamen een kleiner kwaad met zich dan het wel gehoorzamen, dan 
gehoorzaamt men niet’.72  
 Op dit punt aangekomen kwam Van Woensel bij het kernprobleem terecht dat zich 
tijdens de bezetting voor elke ambtenaar en bestuurder heeft voorgedaan. Hoe af te wegen 
welk belang het zwaarst was? Van Woensel heeft geprobeerd met behulp van een paar 
voorbeelden het probleem voor zijn toehoorders concreet te maken, maar bewees daarmee 
ook dat het probleem juist school in de onduidelijke en complexe zaken die zich tijdens een 
bezetting konden voordoen, (en zich ook werkelijk voorgedaan hebben!), waarbij het maken 
van een afweging bijna onmogelijk is. Hoe de voordelen die een maatregel voor de bezetter 
had, afwegen tegenover de nadelen ervan voor de bevolking bij een weigering tot 
medewerking? Als de nadelen van medewerking aan een opgedragen maatregel voor de 
inwoners groter waren dan het voordeel ervan voor de bezetter, moest medewerking 
geweigerd worden maar als de nadelen niet zo zwaar uitvielen, afgezet tegen het behaalde 
voordeel van de bezetter, in dat geval kon meegewerkt worden.73 Van Woensel erkende op 
deze manier dat meewerken aan maatregelen ten gunste van de bezetter altijd nadelig was 
voor de bevolking. Het hing dus van de mate van nadeel af of meegewerkt mocht worden 
aan het voordeel voor de bezetter. Hij maakte daarbij ook onderscheid tussen de mede-
werking van een overheidsdienaar of die van een gewone burger. De bestuurder of ambte-
naar had altijd een zwaarder excuus nodig om te mogen meewerken. 
 Aan  het eind van zijn rede stelde gemeentesecretaris en ARKA-bestuurslid Van 
Woensel zichzelf en de aanwezigen de retorische vraag: ‘of overheidspersonen, ambte-
naren, voorzoover ze niet elders noodig zijn, bij of tijdens een bezetting in het algemeen 
aanblijven moesten of niet?’. Zijn antwoord was positief: ‘Ja, zij moeten blijven. Antwoord en 
verdere toelichting die hij daarbij gaf hebben dezelfde strekking als hoofdstuk I van de 
Aanwijzingen. Soms is de tekst zelfs letterlijk overgenomen.. De regering had zijns inziens 
terecht gezegd dat ‘het bestuur ook onder gewijzigde omstandigheden zoo goed mogelijk 
zijn taak blijft vervullen’.74 
 Bij de voorbereiding van zijn lezing had Van Woensel gebruik gemaakt van de rede 
die Mr. K.J. van Nieukerken, juridisch medewerker van de ‘Vereeniging van Comptabele 
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Ambtenaren bij de Overheids- en Semi-overheidsbedrijven en Diensten’  gehouden had op 
de jaarvergadering van die vereniging in Maastricht op 5 juni 1939 en die begin 1940 in 
enigszins gewijzigde en aangevulde vorm als brochure werd uitgegeven op verzoek van de 
Centrale van Hogere Rijksambtenaren en de Centrale van Hoogere Gemeente-ambtena-
ren.75 Van Nieukerken noemde in tegenstelling tot Van Woensel de Aanwijzingen zeer 
nadrukkelijk wel bij naam in zijn tekst en verwees herhaaldelijk naar de afzonderlijke 
artikelen. Ook het optreden van Van Nieuwkerken op vergaderingen en bijeenkomsten in 
den lande is, net als het optreden van gemeentesecretaris Van Woensel, een aanwijzing dat 
de bekendheid met de Aanwijzingen groter geweest moet zijn dan tot nu toe in de 
geschiedschrijving verondersteld wordt.76 
 
In Breda waren minstens drie belangrijke personen tevoren op de hoogte van bestaan en 
inhoud van de Aanwijzingen. En zij deden er ook iets mee: burgemeester Van Slobbe, 
gemeentesecretaris Van Woensel en commissaris van politie de Bruijn. Uit een potloodnotitie 
op een brief aan Van Slobbe van secretaris-generaal Frederiks van augustus 1940 over het 
gebruik van de Aanwijzingen bij de Duitse huizenvorderingen is op te maken dat ook 
wethouder en loco-burgemeester Van Mierlo over een exemplaar beschikte en er na de inval 
gebruik van liet maken door zijn ambtenaren. De notitie instrueerde de behandelende 
ambtenaar er op toe te zien dat de wethouder zijn exemplaar terugkreeg.77  
 Uit het voorgaande moge duidelijk worden dat door bestuurders en ambtenaren meer 
aandacht besteed is aan het bekendmaken van het bestaan en de inhoud van de 
Aanwijzingen dan tot nu toe werd aangenomen. Als alleen al uit een onderzoek naar wat in 
Breda gebeurd is deze conclusie te trekken valt is het aan te bevelen dat het voor andere 
gemeentes ook wordt uitgezocht om te zien of de conclusie bevestigd wordt. Een onderzoek 
in de archieven van de ambtenarenbonden zal daarbij vermoedelijk ook een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren. 
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2.   AFWACHTEN EN AANZIEN 
 

10 Mei 1940 – 1 September 1941 
 
 
De inval van de Duitsers 
 
Limburg en Noord-Brabant 
 
De inval in Nederland op 10 mei 1940 was onderdeel van het grote Duitse aanvalsplan voor 
West-Europa dat de codenaam Fall Gelb had gekregen. In de eerste versies van het aan-
valsplan was er nog vanuit gegaan, dat slechts het zuidelijk deel van Nederland bezet zou 
worden, niet de vesting Holland, maar in de nieuwe versie van februari 1940 werd heel het 
Nederlandse grondgebied bij de aanval betrokken. Hitler en het Duitse opperbevel waren 
gaan beseffen, dat bij een gedeeltelijke bezetting geen gebruik kon worden gemaakt van 
belangrijke vliegvelden voor de aanval op Engeland en dat de Geallieerden het onbezette 
deel voor een landing konden gebruiken.1  
 Door aanvallen van Legergroep B over heel het grensgebied van Groningen tot 
Maastricht-Luik zouden de geallieerden in onzekerheid gehouden worden over het zwaarte-
punt van de aanval en verleid worden  naar het Noorden te trekken. De kern van Fall Gelb 
bestond echter uit een snelle doorstoot van de pantserdivisies van Legergroep A door de 
Ardennen richting Franse kust. Daardoor zouden de geallieerde Engelse en Franse troepen 
die België en Nederland te hulp zouden snellen wegens de aanvallen van de divisies van 
Legergroep B, omsingeld en uitgeschakeld kunnen worden. Legergroep B bestond uit het 
zesde en het achttiende leger. Het zesde moest via het zuiden van Limburg, tot aan Venlo, 
door de Nederlandse en Belgische Kempen richting Brussel en Antwerpen trekken. Het 
achttiende leger had als taak Nederland te bezetten. Door middel van een snelle doorstoot 
ten zuiden van Waal zou de hoofdmacht van dat leger waartoe de negende Pantserdivisie 
behoorde, door Noord-Brabant richting Moerdijk en Rotterdam trekken. Parachutisten 
zouden zich meester moeten maken van de bruggen bij Dordrecht en Moerdijk.2 
 Ten zuiden van de grote rivieren werden Limburg en Noord-Brabant verdedigd met 
behulp van twee verdedigingslinies. De meest oostelijke was de Maaslinie, slechts licht bezet 
met verdedigingstroepen, die in hoofdzaak dienden voor het vertragen van de Duitse 
opmars, zodat in de tweede westelijker gelegen linie, de Peel-Raamstelling, tijd beschikbaar 
kwam voor de laatste voorbereidingen ter verdediging. Op het einde van de 10e mei waren 
de Duitsers door de Maaslinie gebroken, alhoewel alle Maasbruggen, op die bij Gennep na, 
door de Nederlandse verdedigers waren opgeblazen. Ondanks de hier en daar heftig gebo-
den tegenstand hield op het einde van de eerste oorlogsdag de Maaslinie op te bestaan. De 
brug bij Gennep was ongeschonden in Duitse handen geraakt. Daardoor konden een pant-
sertrein en een goederentrein doordringen tot achterin de Peel-Raamstelling en was ook een 
begin gemaakt met een Duitse doorbraak door de tweede verdedigingslinie. Door het gat, 
dat ontstaan was,konden de aanvallers de verdedigers van de linie in de rug aanvallen. De 
Nederlandse legerleiding besloot ’s avonds tot een terugtocht op de Zuid-Willemsvaart.3  
  
De Fransen en de ‘Manoeuvre de Breda’  
 
In het najaar van 1939 was door de Franse legerleiding de beslissing genomen dat in geval 
van een Duitse aanval geallieerde troepen moesten oprukken tot aan de Belgische Dijle-linie, 
die vanaf Antwerpen in zuidelijke richting tot aan de Maas bij Dinant liep. Omdat de Franse 
opperbevelhebber Gamelin vreesde, dat zonder steun van de Fransen Nederland niet lang 
stand zou houden, kwam hij in maart 1940 met een aanvulling op het Dijleplan, bekend 
geworden onder de naam Manoeuvre de Breda. Bij een Duitse inval zouden Franse troepen 
een verdedigingslinie vormen vanaf het Albertkanaal bij Turnhout tot aan Breda. De uitvoe-
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ring ervan zou de taak zijn van het Franse VIIe Leger onder generaal Giraud. Het Franse 
Eerste Legerkorps, onderdeel van het VIIe Leger, kreeg als taak, vertrekkend vanuit Noord-
Frankrijk, de meest noordelijke posities in te nemen ten westen van de rivier de Mark bij 
Breda.4 
 Omstreeks 10 uur ’s avonds van de 10e mei 1940 trok een verkenningsafdeling van 
de gemotoriseerde snelle 1e Division Légère Mécanique  onder commando van luitenant-
kolonel Lestoquoi bij Zundert de grens over maar liep daar vertraging op door de 
aanwezigheid van wegversperringen die nog niet door de Nederlandse en Belgische 
grenstroepen verwijderd waren.5 Na die met grote moeite opgeruimd  hebben troffen de 
Fransen verderop een tweede barrière aan. Na ook die opgeruimd te hebben vonden ze 
zeven kilometer voor Breda, in de buurt van Rijsbergen, een derde. Het was ondertussen 
twee uur ’s morgens van de 11e mei. Lestoquoi liet in een naburig huis de bewoners wekken 
met de vraag of er een andere route naar Breda was. Zij wezen hem een moeilijk begaan-
bare omweg en zo wisten drie voertuigen omstreeks 4 uur uiteindelijk de stad te bereiken.6 
De Franse militairen vroegen de burgemeester om assistentie bij  het opruimen van de 
versperringen in de buurt van Rijsbergen en de reparatie van de vernielde brug over de Aa of 
Weerijs bij hotel Boschhek aan de rand van het Mastbosch. Van Slobbe stuurde er personeel 
van Openbare Werken en werklozen heen.7 Na de verwijdering van de versperringen met de 
hulp van de arbeiders uit Breda en andere plaatsen konden de Franse troepen verder 
oprukken. De leider van de Franse verkenningsgroep, luitenant-kolonel Lestoquoi, had 
ondertussen in de vroege uren van zaterdag 11 mei ergens tussen Breda en Tilburg met 
enige moeite contact kunnen krijgen met kolonel L.J. Schmidt, territoriaal commandant, van 
Noord-Brabant, en als zodanig verantwoordelijk voor de verdiging van de provincie. In de 
nacht van vrijdag op zaterdag had Schmidt zich uit de Peel-Raamstelling teruggetrokken 
achter de Zuid-Willemsvaart en zijn hoofdkwartier in Tilburg gevestigd. In het gemeentehuis 
van Breda overlegden Lestoquoi en hij over de (niet- bestaande) coördinatie tussen de 
Nederlandse, Franse en Belgische troepen. 8 
 Met het verlaten van de Peel-Raamstelling was er een einde gekomen aan een 
georganiseerde verdediging van Noord-Brabant. Er bestond tussen de onderdelen van de 
Peeldivisie geen enkel verband meer en het gros van de troepen trok in ordeloze verbanden 
en in steeds groter paniek door het snelle oprukken van de Duitsers in westelijke richting. 
Duizenden soldaten bevonden zich in de nacht van 11 op 12 mei in Breda en omgeving. 
Sommigen probeerden zich als soldaat onherkenbaar te maken door burgerkleren aan te 
trekken. Voor twee van hen liep dat slecht af. Ze werden in de vroege morgen van de 12e 
mei door burgerwachten die opdracht hadden te letten op militairen en spionnen aange-
troffen op de Grote Markt en naar het politiebureau in de Veemarktstraat gebracht. Het 
bleken twee dienstplichtige soldaten van de Peel-Raamstelling te zijn. In het politiebureau 
bevond zich eenoverspannen sergeant-majoor, die beweerde ze te herkennen als leden van 
zijn legermachtonderdeel en aan een sergeant bevel gaf de twee mannen, zonder vorm van 
proces, als deserteurs te fusilleren. Ondanks de tegenwerpingen van aanwezige politie-
mensen werd de executie ook daadwerkelijk uitgevoerd op het binnenpleintje dat zich achter 
het politiebureau bevond.9 
 Kolonel Schmidt was gedwongen zijn hoofdkwartier in Tilburg te verplaatsen. 
Aanvankelijk zou het gevestigd worden in Princenhage, maar de vooruitgeschoven staf die 
kwartier moest maken besloot onder druk van de omstandigheden zich naar Roosendaal te 
begeven om daar het hoofdkwartier te vestigen. Toen Schmidt zelf zich in de loop van de 
dag nog een keer naar Tilburg wilde begeven langs een alternatieve route stond hij plotseling 
oog in oog met de voorhoede van de aanstormende 9e Duitse Pantserdivisie. Hij werd als 
krijgsgevangene naar Den Bosch gevoerd.10 De Peeldivisie en zijn commandant waren ‘ver-
dwenen’! 
 In de loop van zaterdag 11 mei begon het er steeds meer naar uit te zien, dat Breda 
in de vuurlinie zou komen te liggen tussen de oprukkende Duitsers en de steeds talrijker 
wordende Franse eenheden in de omgeving van de stad. Een deel van de Fransen trok in de 
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richting Tilburg en in noordelijke richting.11 De Fransen waren op dat moment nog van plan 
hun verdediging te organiseren ten zuiden van het Wilhelminakanaal en de Mark bij Breda.12 
Burgemeester Van Slobbe wilde weten wat de Fransen precies van plan waren en welk 
gevaar daarbij bestond voor de Bredase bevolking. Hij stuurde wethouder A.A. M. Struycken, 
vergezeld van de sous-chef van de Economische Dienst van de Burgerwacht Henry Samuel 
naar Etten waar zich de 25e D.I (Division Infanterie) onder leiding van generaal Monniaut 
bevond om te vragen welke strategie de Fransen wilden gaan volgen. Struycken en Samuel 
werden te woord gestaan door kolonel Denin.13 Omstreeks vier uur ‘s middags kwamen zij in 
Breda terug met het antwoord dat de commandant gezegd had, dat de stad geëvacueerd 
moest worden. De Fransen waren van plan vijf á acht dagen weerstand te bieden. De 
‘manoeuvre de Breda’ zou worden uitgevoerd met de rivier de Mark als linie. Op de 
bezwaren die de wethouder had geuit tegen de  evacuatie had de commandant herhaald, dat 
een evacuatie noodzakelijk was. Om kwart over zeven had Van Slobbe op het stadhuis 
nogmaals overleg met een Franse officier over het Franse krijgsplan en de noodzaak van 
een  evacuatie van de bevolking.14 De burgemeester was echter toen al op een mogelijke 
evacuatie vooruitgelopen door nog voor hij het antwoord van wethouder Struycken ontvan-
gen had voor ’s avonds een vergadering over een mogelijke evacuatie met de wijkleiders en 
de leiders van de gemeentelijke diensten af te spreken.15 
 
 
De evacuatie of vlucht 
 
In het Bredase park Valkenberg staat een beeld van een moeder die een kind meetrekt. Het 
is een beeld omstreeks 1950 vervaardigd door de Bredase kunstenaar Hein Koreman. In 
1953 ontving de kunstenaar de Keukenhofprijs voor zijn werk en droeg het als tegenprestatie 
over aan de gemeente. Het werd geplaatst op de hoek van de Parkstraat en de Wilhel-
minastraat en had bij de bevolking eerst de naam van ‘De Trek’ maar kreeg al snel de naam 
‘De Vlucht’, symbool van de overhaaste en chaotische uittocht uit de stad op zondag 12 mei 
1940. Na een tijd gestaan te hebben voor de Maria Hemelvaart kerk in de Ginnekenstraat tot 
die gesloopt werd, verhuisden moeder en kind naar het pleintje voor het politiebureau aan de 
Markendaalseweg - ondertussen ook afgebroken - om in 1999 zijn uiteindelijke plek te 
vinden in het Valkenberg.16 Daar wordt het jaarlijks tijdens de meidagen bedolven onder de 
bloemen en kransen ter herinnering aan de Duitse inval, de evacuatie en de bevrijding. 
 
Het plan voor maandag 13 mei 1940 
 
Zoals we al gezien hebben in het eerste hoofdstuk had burgemeester Van Slobbe bij het 
opstellen van het spreiding- of evacuatieplan voor de oorlog al rekening gehouden met de 
mogelijkheid dat de gehele bevolking de stad zou moeten verlaten, of zoals het toen werd 
geformuleerd: met een algehele verplaatsing van de Bredase bevolking naar de omliggende 
gemeenten.17 Door contacten vanaf ’s morgens vroeg 11 mei met doortrekkende Franse 
offcieren en berichten over de aankomst van steeds meer Fransen in de buurt van Breda, 
maar vooral door het antwoord dat wethouder Struycken van de Franse officier te Etten had 
gekregen en de informatie van een Franse officier op het Van Coothplein, had Van Slobbe 
de overtuiging gekregen dat een algehele evacuatie of spreiding van de bevolking nood-
zakelijk was ter voorkoming van een bloedbad onder de bevolking, wanneer Duitsers en 
Fransen bij Breda, achter de zogenaamde Marklinie, strijd zouden gaan leveren.   
 Op 11 mei, halftien ’s avonds, begon de ’s middags afgesproken vergadering van de 
evacuatiecommissie onder leiding van de burgemeester. Aanwezig waren wethouder en 
evacuatieleider  Mr. E.H.L.M.  van Mierlo, wethouder Mr. A.A.M. Struycken, gemeentesecre-
taris Mr. Ph.I.E. van Woensel, het hoofd van de Economische Dienst van de Burgerwacht en 
evacuatieleider C.J. Asselbergs, het hoofd van de Burgerwacht en evacuatieleider J.M. 
Meeùs, de waarnemend commissaris van politie J.P.C. Mansvelt – commissaris de Bruijn 
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was gemobiliseerd - , en chef van het bureau Algemene Zaken van de gemeentesecretarie 
en loco-secretaris Mr. F.J.J.C.M. van Meerwijk. Wethouder Kroone was niet aanwezig maar 
werd de volgende morgen om half vijf door Van Mierlo op de hoogte gebracht.18 Op de 
vergadering werd definitief beslist, onder druk van de in de stad en omgeving opererende 
Franse officieren, dat de bevolking maandag 13 mei, tweede Pinksterdag, de stad zou verla-
ten in zuidelijke richting. Het oude plan de bevolking te spreiden over de omliggende 
gemeenten was door de militaire ontwikkelingen onmogelijk geworden. Vanuit het oosten 
rukten de Duitsers op, uitwijken naar het noorden was ook onmogelijk wegens de bezetting 
van de omgeving van de Moerdijkbrug door Duitse parachutisten en westelijk van Breda 
bouwden de Fransen hun verdediging op.19 Een uitwijkende bevolking van 50.000 mensen 
onderbrengen in de dorpen onmiddellijk ten zuiden van de stad, waar dan, ook  was niet 
mogelijk. Het einddoel zou daarom Antwerpen moeten worden. Tijdens de vergadering over 
de evacuatie van zaterdagavond heeft Van Slobbe het ministerie van Binnenlandse Zaken 
gebeld en kreeg namens de minister secretaris-generaal Frederiks aan de lijn. Hij zette aan 
de laatste de toestand uiteen en kreeg de toezegging dat het ministerie contact zou 
opnemen met de Belgische regering over de opvang van de Bredanaars. In zijn naoorlogse 
apologie Op de bres heeft Frederiks dit telefonische contact met de Bredase burgemeester 
bevestigd, op die manier aangevend, dat hij de actie van Slobbe goedkeurde.20  
 Tot in de details werd die zaterdagavond de voor maandag 13 mei geplande 
evacuatie richting Antwerpen voorbereid.21 Op basis van de reeds vóór de Duitse inval 
gemaakte wijkinfdeling ten behoeve van de distributiedienst, met wijkhoofden en sub-
wijkhoofden, werd de bevolking in twee colonnes gesplitst van ongeveer 25.000 mensen, elk 
bestaande uit 25 groepen van duizend man per wijk. Voorafgegaan door wethouder Van 
Mierlo zou de ene colonne richting Zundert trekken en de ander, voorafgegaan door 
gemeentesecretaris Van Woensel, richting Hoogstraten. Aan de staart van de colonne 
Zundert zou zich evacuatieleider Meeùs bevinden en aan die van Hoogstraten evacua- 
tieleider Asselbergs. Van Slobbe zou met een paar ambtenaren via Zundert op dinsdag-
morgen vroeg per auto naar Antwerpen reizen om daar met behulp van het Antwerpse 
gemeentebestuur de opvang te regelen. Aangezien er voor de omliggende gemeenten geen 
plannen voor de spreiding of evacuatie waren gemaakt kregen Teteringen en Ginneken het 
advies pas een dag na Breda, dinsdag 14 mei, weg te gaan. Princenhage werd op die 
vergadering niet genoemd.22 Wie ook pas op dinsdag, na de grote evacuatie, weg mochten 
waren de stedelijke diensten, zoals het gas- en lichtbedrijf, de gemeentereiniging, en de 
brandweer. De politie zou voor het grootste deel meegaan met de evacuatiegroepen zonder 
een omschreven taak opgelegd te krijgen daarbij.23 Met iedere colonne zou een aantal 
vrachtauto’s meegaan, beladen met meel, erwten, suiker en chocomel.  Eén ervan werd 
gereserveerd voor eventuele zieken en kinderen. Ter bevoorrading van de vertrekkende 
burgers zouden op zondag de winkels open zijn. Aanvankelijk werd besloten dat alle burgers 
maandagmorgen 13 mei om drie uur buiten klaar moesten staan voor een gelijktijdig vertrek 
om vier uur. Uit angst echter voor veel slachtoffers bij eventuele bombardementen werden 
later de vertrektijden per groep in tijd gespreid.  
 
De uitvoering op zondag 12 mei 1940 
  
Van al de uitgewerkte plannen en voornemens voor 13 mei is niets terechtgekomen door de 
snelheid waarmee de Duitsers oprukten en het Franse voornemen bij Breda die opmars 
tegen te houden. Burgemeester Van Slobbe zag zondagmorgen 12 mei, om kwart over acht, 
heel zijn met militaire precisie opgezette spreiding- of evacuatieplan in duigen vallen toen 
wethouder Struycken kwam vertellen dat hij van een Frans officier vernomen had dat de 
Duitsers zich al van Tilburg op weg naar Breda bevonden. In de loop van de zondagochtend 
verbraken de Franse troepen in Tilburg het contact met de oprukkende Duitsers en trokken 
via de Bredaseweg  in de richting van Breda. Zij hadden orders ontvangen zich in de loop 
van de zondagochtend terug te trekken op de lijn Breda-Chaam-Baarle-Nassau.24 Struycken 

 30



had ook het dringend advies gekregen de stad onmiddellijk te laten evacueren. Toen  hij de 
Franse commandant er op wees dat het zonder vervoermiddelen niet mogelijk was en vroeg 
of de bevolking niet kon blijven, kreeg hij als antwoord dat er geëvacueerd moest worden.25 
Om tien uur zouden alle toegangen naar de noordelijke en oostelijke delen van de stad door 
de Fransen worden afgesloten. De bevolking zou daarom onmiddellijk weg moeten. Op het 
nippertje kon de burgemeester de wijkhoofden, die opgeroepen waren voor een vergadering 
om 9 uur over de evacuatie op maandag, de opdracht geven nog diezelfde dag met hun 
groep om 10.00 uur te vertrekken in de voor hen opgegeven richting.26 Tot overmaat van 
ramp was zondag, vroeg in de ochtend, gebleken, o.a. door een mededeling van wethouder 
Kroone, dat alle voor de evacuatie bestemde auto’s en bussen ‘zelfs onder dwang’ meege-
nomen waren door Franse militairen en van de Peellinie terugtrekkende Nederlandse solda-
ten.27 Uit de aantekeningen die Van Slobbe zijn dochter in het van uur tot uur opgestelde 
verslag liet optekenen klinkt de paniek door, die door de Franse opdracht onmiddellijk weg te 
trekken, ontstond: 
 
‘Vreeselijk, Onmiddellijke evacuatie niet op gerekend, bovendien, alle auto’s gestolen. Nog 
niet bekend gemaakt. Ouden v.dagen en zieken nog niet weg. Heele regeling moet veran-
derd worden. 
Besloten zieken naar Ignatius te sturen, daar er geen auto’s zijn om ze weg te brengen. 
Ouden van dagen, voor zoover ze nog hier zijn, naar Gasthuis op de Haagdijk. Wijkleiders 
zeggen onmiddellijk groepen op te laten stellen en wegtrekken. Zooveel mogelijk met fietsen 
weg. 
Gevangenen met menschen mee. Moeten zich later melden. Diensten ook allemaal weg. 
Kan niemand hier blijven. Wagens met eten kunnen niet mee. Geen tijd en bovendien geen 
wagens. Toestand buitengewoon vervelend, groote kans dat alles spaak loopt. Probeeren 
zooveel mogelijk te doen, zooals werkelijke evacuatie gedacht.’ 
 
Om 10.20 uur kon de burgemeester waarschijnlijk met enige opluchting laten noteren dat ‘na 
zooveel mogelijk regeling bevolking grotendeels op weg [was], en dat het in de stad zeer 
onrustig was met veel bombardementen. Zelf begaf hij zich nu ook naar Antwerpen.28   
 De Bredase bevolking was dus op Pinksterzondag, ’s morgens na tien uur, in twee 
stromen, grotendeels op weg in zuidelijke richting, zij het in paniek, onordelijk en met te 
weinig vervoermiddelen, proviand en andere voorzieningen. Van de omliggende gemeenten, 
trokken vooral veel inwoners uit Ginneken met de Bredase stroom mee. Van de bevolking 
van Princenhage trok vooral dat deel weg dat aan de route woonde waarlangs de colonne 
Rijsbergen-Zundert moest trekken. 
 Burgemeester Serraris van Ginneken en Bavel had aanvankelijk op de avond van de 
11e mei nog van zijn Bredase collega het advies gekregen de inwoners van Ginneken daags 
na de Bredase aftocht weg te laten trekken. Toen hij op zondagmorgen heel vroeg, vóór 8 
uur, naar het Bredase stadhuis was gegaan om nadere informatie over de situatie en de 
plannen kreeg hij nog steeds hetzelfde te horen. Nadat hij echter daarna nogmaals naar de 
stad was gegaan voor overleg kreeg hij plotseling te horen dat er onmiddellijk geëvacueerd 
moest worden maar dat de beslissing daarover bij hem lag.29 Ook in Ginneken brak daarop 
de paniek uit. Het gemeentepersoneel kreeg de opdracht zoveel mogelijk mensen te 
waarschuwen. Serraris zou met het politiepersoneel in de gemeente blijven tot iedereen weg 
was. Zijn gezin liet hij alvast vertrekken. Zelf kreeg hij daar geen gelegenheid meer toe 
omdat hij door de inmiddels gearriveerde Duitsers werd opgepakt en gevangen gezet  
wegens het op 10 en 11 mei interneren van Duitsers en Duitsgezinden. Toen bleek dat hij, 
net als alle andere burgemeesters, daartoe van hogerhand bevel had gekregen, werd hij na 
een paar dagen weer vrijgelaten.30 Toen was evacueren of vluchten niet meer nodig. 
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De verdere tocht naar het zuiden. 
 
Twee colonnes of ‘mensenslangen’ trokken in de richting van Antwerpen. De oostelijke groep 
bevond zich op het einde van de eerste evacuatiedag, 12 mei, in de omgeving van Hoog-
straten en had dus de Nederlands-Belgische grens kunnen oversteken. De westelijke groep, 
met de colonneleiders Van Mierlo en Meeùs, had de avond van dezelfde dag de omgeving 
van Zundert bereikt. Bedoeling was verder naar Antwerpen te trekken via Wuustwezel, maar 
bij de grens werd de groep niet toegelaten op Belgisch grondgebied, waarschijnlijk omdat de 
Fransen de Rijksweg wilden gebruiken, en boog  af richting Achtmaal.31 Niet wetende of hij 
toch nog moest proberen verder België in te trekken of moest wachten vroeg Meeùs de 
burgemeester van Zundert kost wat kost  Van Woensel en Asselbergs in Hoogstraten er van 
op de hoogte te stellen, dat hij met ongeveer 15.000 mensen in Achtmaal was gestrand en 
daar de instructies van Van Slobbe wilde afwachten. Hij hoorde echter van de burgemeester 
niets. Het leek een tegenslag maar werd een groot geluk. In Achtmaal bereikte colonneleider 
Meeùs op maandag 13 mei het gerucht dat Breda in handen zou zijn van de Duitsers. Op 
eigen gezag besloot hij naar de stad terug te keren om met de bezetters contact te maken. ’s 
Morgens lukte het nog niet, omdat hij met zijn auto tegen gehouden werd door de 
terugtrekkende Franse achterhoede, maar wel in de loop van de middag. Tussen Rijsbergen 
en Breda werd hij weer tegengehouden, maar nu door Duitsers. Begeleid door ordonnansen 
kreeg hij toestemming naar Breda te gaan. Omstreeks drie uur maakte hij kennis met Duitse 
majoor Bandschaff, commandant van de eerste bezettingstroepen. Samen gingen ze daarop 
het stadhuis van Breda binnen, Meeùs had een sleutel.32 Vanwege de afwezigheid van het 
stadsbestuur werd Meeùs door de Duitsers benoemd tot waarnemend civiel commandant 
van de stad. Op een uitgescheurde bladzijde van zijn agenda krabbelde hij voor de in 
Zundert achtergebleven wethouder van Mierlo de mededeling dat  de stad door de Duitsers 
was ingenomen en dat behalve de Terheydenstraat de rest van de stad intact was. Als 
gevolg van het initiatief van Meeùs kon het overgrote deel van de in Zundert-Achtmaal 
verblijvende Bredase burgers, de westelijke colonne, op 14 en 15 mei, de dagen van de 
capitulatie,  met toestemming van de Duitsers, naar huis terugkeren.33  
 Heel wat ingewikkelder, langduriger en gevaarlijker verliep de tocht van de oostelijke 
colonne, de groep met de leiders Van Woensel en Asselbergs, die op 12 mei over 
Hoogstraten naar Antwerpen moest zien te komen.34 Op de avond van de 13e mei bereikte 
het gros via Oost- en Westmalle de havenstad. Daar werd het merendeel opgevangen in 
scholen terwijl een klein deel zelf onderdak regelde bij particulieren. Door de chaotische 
toestand was echter de registratie slecht verlopen. Vanwege de vele Belgische vluchtelingen 
die ook de stad inkwamen en de Duitse opmars besloten burgemeester Van Slobbe en 
burgemeester Huysmans van Antwerpen de Bredase groep in de richting van Zeeuws-
Vlaanderen te transporteren. Asselbergs kon daar nog heen vertrekken met een groep van 
ongeveer 2500 mensen. Ze vonden onderdak in de omgeving van Koewacht tot ze op 22 en 
23 mei van de Duitsers naar Breda mochten terugkeren. Een ander deel van de groep trok in 
de richting van Sint Niklaas en Brugge toen bekend werd dat de Fransen Zeeuws-Vlaan-
deren bezet hadden om van daar uit de Duitse opmars te verhinderen. Vele Bredanaars 
deden dat op eigen houtje, onzeker over wat er geregeld zou worden. Toen op 17 mei 
Antwerpen door de Duitsers werd bezet bevonden zich daar ook nog duizenden Bredanaars.  
 Na de capitulatie van Nederland op 15 mei was het voor burgemeester Van Slobbe 
duidelijk dat een terugkeer naar Breda mogelijk moest zijn. Zijn verzoek daartoe bij de Duitse 
militaire autoriteiten te Antwerpen werd ingewilligd en daardoor kon begonnen worden met 
de organisatie van de terugkeer van de evacués in Antwerpen en de rest van België. Op 10 
juni werd daarmee gestopt. Voor de repatriëring van de talrijke tot in Frankrijk verspreide 
burgers van Breda, Princenhage en Ginneken  was een grotere door de Duitsers gesteunde 
organisatie noodzakelijk.  
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De vlucht: de schuld van burgemeester Van Slobbe 
 
Voor alle Nederlanders, op een kleine groep sympathisanten van het nationaal-social-
istische Duitsland na, die van dat land alle heil verwachtten, moet de inval van de Duitsers 
een schokkende ervaring zijn geweest, zelfs als ze in de meidagen geen directe ervaring 
hadden met de oorlogsgebeurtenissen zoals beschietingen, bombardementen en vernie-
lingen of zelfs door stad of dorp marcherende Duitse colonnes. Een machtige buur die 
zomaar je land binnenvalt en de macht lijkt over te nemen. Toen het land echter op 14 mei 
1940 had gecapituleerd en de Duitsers zich fatsoenlijk leken te gedragen, ebde de eventuele 
angst voor de invallers zelfs weg. Het leek allemaal niet zo’n vaart te lopen met de 
verschrikkingen, die Duitsland onder leiding van Hitler, volgens sommigen, betekende. 
Bovendien leidde de politiek van het burgerlijk bewind onder leiding van de in de loop van 
juni 1940 door Hitler aangestelde Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart in het begin nog 
niet tot erg veel argwaan. 
 Voor de inwoners van steden en gebieden die voor het oorlogsgeweld overhaast 
hadden moeten vluchten, was de oorlog echter wel op een heel speciale manier begonnen. 
Het begin van de oorlog viel voor hen samen met een totale ontreddering voor kortere of 
langere duur van hun gewone dagelijkse leven met alle onzekerheden die daarmee 
samenhingen. Ook in Breda heeft de  evacuatie of vlucht aan het beeld over de oorlog en 
bezetting achteraf een speciale kleur gegeven. Op het moment van de evacuatie of vlucht 
zelf speelde een mening over de nog te beleven Duitse bezetting nog geen rol.35 
 
Nog in 2001 is het voorgekomen dat een nakomeling van een van de evacués uit Breda 
informeerde naar de mogelijkheid van schadeloosstelling voor de door zijn reeds overleden 
moeder geleden materiële en geestelijke schade als gevolg van het door Van Slobbe 
bevolen  vertrek uit de stad.36 Het is een laat voorbeeld van de bij een deel van de bevolking 
nog steeds levende opvatting dat de evacuatie onnodig had plaatsgevonden en de schuld 
was van een overijverige burgemeester-oud-officier die met militaire precisie en dienstijver 
een persoonlijk hobby had botgevierd met het opzetten van een grootscheeps spreiding- of 
evacuatieplan. In de persoonlijke verhalen en dagboeken die nog in en vlak na de oorlog 
verschenen, en in de persoonlijke herinneringen  aan de overhaaste vlucht is  meermaals 
sprake van deze opvatting, soms verwoord in zeer krasse termen.37 Een sterk staaltje 
daarvan is te vinden in het boekje dat  sportjournalist  Joris van den Bergh in november 1944 
publiceerde over de afschuwelijke gebeurtenissen op de Vloeiweide bij Rijsbergen waar een 
luisterpost van de Ordedienst door de Duitsers werd overvallen.38 Hij woonde in Princenhage 
en had in 1940 langs de weg gestaan en ‘de beruchte evacuatie van Breda gezien, het 
jammerlijkste failliet, ooit door enige organisatie geslagen en waarbij niet de lamme den 
blinde maar de blinde den lamme leidde.’ De burgemeester had na afloop van ‘deze tragedie 
der onnoozelheid’ de leider van de evacuatie tot ‘eereburger’ van de stad benoemd, ‘een truc 
uit het Cagliostro-theater: een burgemeester die ‘n ondergeschikte riddert om zoodoende zijn 
eigen daden te versieren’.39 Met ‘eereburger’ bedoelde hij de heer J.M. Meeùs, de evacu-
atieleider of ‘commissaris Afvoer Bevolking’. De versie van de populaire en bekende sport-
journalist uit Princenhage heeft zijn weg vooral gevonden naar het geheugen van de 
Bredanaars die vóór 1 januari 1942 in de zelfstandige dorpen Ginneken en Princenhage 
woonden. De grenswijziging of ‘annexatie’ op genoemde datum, waarvan zij het slachtoffer 
waren geworden, was, volgens hen, een vrucht van de collaboratie van burgemeester Van 
Slobbe met de Duitsers, en zo nog een bewijs temeer voor diens kwalijke optreden.40 
 Tegenover de nogal populistische en simpele visie van Joris van den Bergh kwam al 
spoedig een tegenwicht in het boek ‘Breda vertelt van zijn bevrijding’ van de hiervoor al 
geciteerde A. Hallema, een amateurhistoricus, die naast zijn werk als opvoeder-onderwijzer 
aan de tuchtschool voor jongens ‘De Heyacker’ in Breda, vele artikelen had gepubliceerd 
over allerlei historische en heemkundige onderwerpen.41 Hoofdonderwerp van zijn boek was 
weliswaar de bevrijding van de stad, maar hij wilde ook met zijn boek een tegenwicht bieden 
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tegen de talrijke ‘onjuiste geruchten over de plotselinge evacuatie’ die in die dagen de ronde 
deden. Dat de bevolking vlak na de achteraf onnodig gebleken evacuatie met allerlei 
verwijten aan het adres van het gemeentebestuur en vooral Van Slobbe kwam, ligt voor de 
hand. Tijdens en kort na de vlucht of evacuatie beschikten zij niet over de informatie waar-
over de verantwoordelijke personen wel beschikten. De burgemeester werd zodoende ook 
verantwoordelijk gehouden voor alle ontberingen en voor de slachtoffers die tijdens de tocht 
waren gevallen. Karakter en optreden van de burgemeester bij de voorbereiding en beslis-
sing tot de evacuatie speelden hierbij, aldus de critici, een grote rol. Van Slobbe was de ex-
militair  en ex-gouverneur van Curaçao die door zijn drammerigheid en negeren van kritiek 
van de overheden zijn zin had doorgedreven.  
 Onderdeel in deze gehele discussie was ook de vraag wie nu eigenlijk het bevel tot 
de evacuatie had gegeven, de Franse opperbevelhebber of de burgemeester. Aanvan-kelijk 
ontstond de ‘mythe’ dat de Fransen het bevel, volgens sommige geruchten zelfs schriftelijk, 
hadden gegeven. Daar is echter geen enkele aanwijzing voor. De oorsprong ervan was 
gelegen in een artikel dat op 29 mei 1940 was verschenen in het Dagblad van Noord-
Brabant en Zeeland met de titel, ‘De Waarheid omtrent de evacuatie’. De tekst wekte ten 
onrechte in zijn formuleringen de indruk, dat de Franse opperbevelhebber het bevel had 
gegeven.42 Het enige wat de Fransen gedaan hebben, is grote druk uitoefenen op het 
Bredase stadsbestuur de stad te ontruimen, - “il faut évacuer” -, vanwege de defensieve 
plannen die ze in de buurt van Breda hadden tegen de oprukkende Duitsers. De toene-
mende paniek van de Fransen leidde tot een steeds grotere paniek bij het stadsbestuur over 
het dreigende gevaar, zodat de burgemeester zich in de vergadering van zaterdagavond 11 
mei 1940 genoodzaakt zag een beslissing tot ontruiming of evacuatie van de stad te nemen. 
In de gegeven omstandigheden kon Van Slobbe niet anders dan de opdracht tot ontruiming 
of evacuatie geven. Als ex-officier bij de Generale Staf tijdens de Eerste Wereldoorlog en 
nog steeds goed op de hoogte van de wijze waarop de Duitsers vochten en, indien nodig, 
steden bombardeerden, - Warschau en later Rotterdam waren daar voorbeelden van -, wilde 
hij niet het risico lopen dat zijn stad aan een dergelijke verschrikking werd overgeleverd. Tot 
overmaat van ramp moest door de militaire ontwikkelingen de ontruiming met een dag 
worden vervroegd en werd de zorgvuldige planning voor de spreiding of evacuatie door-
kruist.  
 De beslissing tot de evacuatie is genomen door burgemeester Van Slobbe en daar 
droeg hij ook de verantwoordelijkheid voor. Dat die beslissing, achteraf gezien, niet nodig is 
geweest, omdat de Fransen door de omstandigheden gedwongen,van hun plannen bij Breda 
afzagen en zich, tegelijk met het grootste deel van de op drift geraakte Bredase bevolking, in 
grote wanorde naar het Zuiden terugtrokken met alle gevolgen van dien, kan hem echter niet 
aangerekend worden.  
 
De  terugkeer met hulp van Binnenlandse Zaken en de Duitsers  
 
In totaal waren meer dan 50.000 Inwoners uit Breda en de naastliggende gemeenten  
gevlucht. Gelukkig was het grootste deel van de uitgeweken bevolking door het toeval van 
de oorlogsomstandigheden niet al te ver van huis en haard verwijderd geraakt. Wethouder 
Van Mierlo en evacuatieleider Meeùs waren met ongeveer 15.000 Bredanaars gestrand in 
de buurt van Zundert- Achtmaal en hoorden  daar in de loop van 13 mei dat hun stad al door 
de Duitsers bezet zou zijn. Zoals hiervoor al vermeld  concludeerden ze terecht dat verder 
vluchten daarom geen zin meer had. De doortastende Meeùs wist zich in gezelschap van de 
directeur van de Bank van Mierlo  Mr. G.E.F.M. van der Schrieck met enige moeite per auto 
naar Breda te begeven en kreeg van de voorlopige Duitse stadscommandant, majoor 
Bandschaff gedaan, dat de groep Zundert-Achtmaal naar hun huizen mochten terugkeren. 
Dat gebeurde op 14 en 15 mei.43 Op 14 mei kwam ook met Duitse toestemming een 
voorlopig stadsbestuur tot stand, bestaande uit wethouder E.L.H.M. van Mierlo: algemene 
leiding, H.J.L. Struycken Sr.: voedselvoorziening en gezondheidszorg, G.E.F.M. van der 
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Schrieck: financiële zaken en J.M.F. Meeùs, algemene zaken. Zij zouden als waarnemers 
optreden van het stadsbestuur optreden tot aan de terugkeer van het reguliere stadsbestuur.  
 De helft van de ‘colonne Hoogstraten’, die tot in Antwerpen was geraakt en daar was 
gebleven, kreeg na de bezetting van die stad op 18 mei van de Duitse militaire autoriteiten 
toestemming in groepen van honderd toe honderdvijftig personen op eigen gelegenheid met 
bussen van de Bredase busmaatschappij Monopol naar Breda terug te keren. Ook Van 
Slobbe keerde op 19 mei met een kleine staf terug en nam de leiding van het stadsbestuur 
over van Van Mierlo. Wethouder Struycken en gemeentesecretaris Van Woensel bleven nog 
tot eind mei in de Belgische havenstad om de opvang en terugkeer te regelen van de in 
België, tot aan de Franse grens zwervende, Bredanaars. Ook de Bredase afdeling van het 
Rode Kruis speelde op verzoek van Van Slobbe een belangrijke rol in het per ambulance 
terugbrengen van zieke en gewonde vluchtelingen uit België. Via radio Hilversum en Brussel 
werden ze opgeroepen via Antwerpen naar Breda terug te keren. Begin juni waren er nog 
ongeveer 3 á 4.000 inwoners niet in hun woningen teruggekeerd. Een groot deel van hen 
was tot ver in het zuiden van Frankrijk terecht-gekomen en moeilijk bereikbaar voor de 
oproepen tot terugkeer. Onder hen bevond zich ook wethouder Kroone.44 
 Halverwege de maand juni nam burgemeester Van Slobbe  samen met Meeùs het 
initiatief voor een organisatie om alle zich in Frankrijk bevindende gevluchte burgers uit 
Breda en omgeving terug te brengen.45 Hij nam daarvoor contact op met secretaris-generaal 
van Binnenlandse Zaken Mr. K.J. Frederiks. Die richtte een  repatriëringscommissie op met 
een ruimere doelstelling: het terugbrengen van alle gevluchte Nederlanders die zich nog in 
Frankrijk bevonden, ‘De Nederlandse Missie tot repatriëring der Nederlandse vluchtelingen 
uit Frankrijk’. De installatie vond plaats op 24 juni 1940. Aangezien echter zonder hulp van 
de Duitse bezetters van Nederland, België en een groot deel van Frankrijk  een dergelijke 
organisatie onmogelijk was, werd door Frederiks de medewerking gevraagd en verkregen 
van Rijkscommissaris Seyss-Inquart. Enkele Duitse officieren, Oberleutnant Von Tiedemann 
en Hauptsturmführer Damm, werden aan de Nederlandse repatriëringmissie toegevoegd, 
vergezeld van ondergeschikt personeel.46 
 De repatriëring van de vluchtelingen was weliswaar een initiatief van burgemeester 
Van Slobbe en Meeùs maar de organisatie en uitvoering ervan was gebeurd door Frederiks 
en de bezetter. Het was geenszins een onderneming van het gemeentebestuur van Breda. 
Na de bevrijding formuleerde gemeentesecretaris van Woensel het, in een brief aan de 
secretaris van de zuiveringscommissie voor het gemeentepersoneel, als volgt:  de operatie 
was ‘geheel buiten de gewone kanalen van het gemeentebestuur en het stadhuis omge-
gaan.47 Het lijkt erop dat Van Woensel dit na de bevrijding met nadruk wilde aangeven om 
verwijten van samenwerking, in de negatieve zin van collaboratie met de Duitsers, te 
ontzenuwen; een voorbeeld van het kijken naar vroegere gebeurtenissen met de achteraf-
kennis van na de bevrijding. Ook het optreden van Meeùs als leider van de commissie en 
zijn relaties die hij daardoor met  Duitsers had gekregen, maakten na de bevrijding deel uit 
van het zuiveringsonderzoek, dat naar hem werd ingesteld.48  
 Voorzitter van de repatriëringcommissie J.F. Meeùs werd ondersteund door twee 
personeelsleden van zijn eigen Assurantiekantoor, die de administratieve werkzaamheden 
verzorgden, de heren H. van Dijk en A. Maris. Daarnaast was A. van Nijnanten lid, leider van 
het gemeentelijk Bureau dat de terugkeer van de vluchtelingen in België geregeld had. Om 
niet geheel duidelijke redenen werd hij op verzoek van Van Slobbe door Frederiks halver-
wege de maand juli uit de commissie gezet. Hij zou volgens van Slobbe meer uit ijdelheid 
dan met kwade bedoelingen, te eigenmachtig zijn opgetreden, maar waaruit dat precies 
bestond, werd door de burgemeester niet aangegeven.49 Hoogstwaarschijnlijk ging het om 
een artikel in de avondeditie van het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland van 2 juli 1940 
dat Van Nijnanten op eigen initiatief had laten plaatsen en waarin hij zichzelf als de leider 
van de organisatie had voorgesteld.50 Ook Von Tiedemann had zich geërgerd aan het artikel. 
Door het Rijkscommissariaat werd op het laatste moment, op advies van Rost van Tonnin-
gen, de Bredase NSB-kringleider J. D. de Ruyter toegevoegd, 51 Hij vertrok op 25 juni 1940 
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samen met de overige leden van de commissie. Hij speelde de rol van tussenpersoon tussen 
de Nederlandse en Duitse leden van de Nederlandse Missie.52  
 Van eind juni tot halverwege oktober 1940 werden door de Nederlandse Missie met 
medewerking van de Duitse autoriteiten gevluchte burgers uit het bezette en onbezette deel 
van Frankrijk naar Nederland teruggebracht in autobussen en, waar nodig, ambulances van 
het Rode Kruis. De samenwerking met de Duitser verliep in het algemeen in goede orde 
behalve wanneer het om joodse burgers ging. Vooral Hauptsturmführer-SS Damm maakte 
de grootste bezwaren tegen hun terugkeer. Hij zag er waar mogelijk persoonlijk op toe, dat 
er geen joden mee terug gingen. In Trappes, vlakbij Parijs, ontstond tussen hem en Meeùs 
een openlijk conflict over het meenemen van niet-ariërs.53 De lijsten met vluchtelingen 
werden door de Duitser gecontroleerd.54 Alle repatrianten moesten ook een officieel papier 
invullen dat ze niet-joods waren. Bij de laatste rit van de autocolonne van Parijs naar Breda 
waren er ondanks dat, clandestien toch enkele joodse vluchtelingen onder een andere naam 
meegenomen. Er was een officiële ontkenning nodig van het hoofdbestuur van het Rode 
Kruis in Den Haag met de verzekering dat iedereen de niet-jood verklaring getekend had en 
er dus geen joden waren meegenomen.55 Een onbekend aantal joden slaagde er niet in om 
met de georganiseerde repatriëring naar Nederland terug te keren en moest in Frankrijk 
blijven, hopend alsnog te kunnen terugkeren of te emigreren naar een gebied buiten West-
Europa. Daarbij deden ze, waarschijnlijk op advies van Meeùs die goed met hem kon 
opschieten, een beroep op de andere Duitse hoofdofficier die aan de Nederlandse missie 
was toegevoegd, Von Tiedemann, ter bemiddeling. Het was echter voor de laatste reden om 
aan Meeùs te vragen niet-arische personen aan hem geen verzoeken te laten doen, daar ‘ik 
met die lui niet pleeg om te gaan’.56 
 
Met dank aan de Rijkscommissaris 
 
Na afloop van de repatriëring van de Nederlandse en Bredase vluchtelingen werd door de 
voorzitter van de Nederlandse Missie een eindverslag opgesteld met de titel: Bericht der 
Niederländische Mission zur Heimführung der Niederländischen Flüchtlingen aus Frank-
reich, 25 Juni bis 13 Dezember 1940. In overleg met von Tiedemann werden in de Duitse 
versie ten behoeve van de Rijkscommissaris enige ‘verfraaiingen’ aangebracht.57 Bedoeling 
was aanvankelijk dat het door Meeùs en Van Slobbe in een nog nader af te spreken 
audiëntie aan de Rijkscommissaris zou worden aangeboden. Vanaf half december 1940 tot 
in april 1941 was daar sprake van zonder dat het echter tot een uitvoering is gekomen. 
Uiteindelijk bleef het bij het opsturen van het rapport en van een officiële bedankbrief van 
burgemeester Van Slobbe aan de Rijkscommissaris.58 Ook de Beauftragte voor de provincie 
Noord-Brabant, W. Ritterbusch, ontving een exemplaar. Secretaris-generaal Frederiks werd 
door de Bredase burgemeester eveneens uitvoerig bedankt voor zijn bemoeienissen.59 
Meeùs kreeg als dank voor de bewezen diensten door toedoen van Von Tiedemann een 
exemplaar van Hitlers Mein Kampf  toegestuurd.60  
 De ‘revacuatie’ of het terugbrengen van vluchtelingen uit Frankrijk door de commissie 
onder leiding van de Bredanaar J.M. Meeùs naar hun woonplaats wordt in de bestaande 
literatuur, en in de publieke opinie, hoofdzakelijk als een Bredase aangelegenheid gezien. 
Op basis van de gegevens in het rapport van voorzitter Meeùs dient het beeld echter in 
verschillende opzichten bijgesteld te worden. Zonder de ruimhartige hulp van Duitse perso-
nen en instanties, in de vorm van vervoermiddelen, logiesgelegenheid, toestemming tot 
rijden in bezet gebied, voedselvoorziening en medische hulp zou de operatie onmogelijk zijn 
geweest. De dankbetuigingen en erkentelijkheid die door burgemeester Van Slobbe en 
Meeùs werden geuit aan het adres, niet alleen van Binnenlandse Zaken, maar vooral ook 
aan Rijkscommissaris Seyss-Inquart en commissaris-generaal Wimmer waren toen even 
oprecht bedoeld als de hulp van de Duitsers dat was. Voor de bezetter was de hulp een 
tweesnijdend mes. Het zou er in hun belang zowel aan bijdragen dat, na de chaos en 
verwarring van de inval in Nederland, zo snel mogelijk weer een ordelijke samenleving zou 

 36



terugkeren, en het zou de inwoners in een zekere mate vrede kunnen doen hebben met de 
nieuwe situatie van de bezetting. Na afloop van de oorlog werd de goede Bredase-Duitse 
samenwerking uit 1940 echter om begrijpelijke redenen verzwegen maar wel voorwerp van 
onderzoek van de Bijzondere Rechtspleging naar de mate van collaboratie van Van Slobbe 
als burgemeester en Meeùs als wethouder en loco-burgemeester tijdens de oorlog. 
 Niet alleen de Duitse hulp werd onderbelicht of zelfs verzwegen, ook over de 
herkomst van de gerepatrieerden werd veel niet vermeld. Uit de getalsmatige gegevens in 
het rapport en uit de opgave van de plaats van herkomst blijkt dat er weliswaar veel uit Breda 
en omgeving afkomstig waren maar ook, dat het grootste deel van elders kwam. In zijn 
geheel werden door de Duitse autoriteiten in samenwerking met de Nederlandse Missie 
ongeveer 6.000 personen uit Frankrijk naar hun land teruggebracht. Ongeveer 4.000 van 
hen kwamen op eigen gelegenheid, per trein of auto terug. Door de chaotische toestand in 
die dagen op wegen en spoorlijnen was het niet mogelijk geweest van deze mensen 
precieze naamlijsten op te stellen. Dat was wel mogelijk geweest bij de personen die met 
gecharterde bussen, en soms per ambulance, terugkeerden. Dat waren volgens het rapport 
in totaal 2.137 Nederlanders. Het begrip ‘Niederländer’ moet echter in dit verband ruim 
worden opgevat, taalkundig. Uit de lijsten met getallen en gegevens over de herkomst van 
de vluchtelingen blijkt, dat daar ook Vlamingen en Nederlanders woonachtig in België, onder 
werden verstaan. Meer dan de helft van het genoemde getal was afkomstig uit een stad of 
dorp in België. Van de met bus of ambulance gerepatrieerde kleinere helft van de in 
Nederland woonachtige Nederlanders kwamen er in totaal 435 uit Groot-Breda (= Breda, 
Ginneken en Princenhage) zelf.61 
 
 
De Bezetting van Nederland 
 
De Duitse bedoelingen 
 
De uitvoering van het idee van de Duitse militaire autoriteiten om in de te veroveren West-
Europese landen een militair bestuur in te richten werd al kort na de aanval op het westen 
voor Nederland onmogelijk gemaakt door het decreet van Hitler van 18 mei 1940 dat dr. 
Arthur Seyss-Inquart aan het hoofd van een burgerlijk bestuur plaatste met de titel van 
‘Reichskommissar’. Ofschoon het niet met zoveel woorden werd gezegd, maakte Hitlers 
besluit duidelijk wat zijn uiteindelijke bedoeling was met Nederland: opname op enig moment 
in het Duitse Rijk, als onderdeel van de ‘nieuwe orde’ in Europa. Misschien dat de snelle 
militaire overgave en het snelle vertrek van het staatshoofd en het grootste deel van de 
regering de beslissing van Hitler tot de vestiging van een civiel bestuur had verhaast, het 
paste echter in ieder geval goed in het bereiken van de doelstellingen die de Führer met de 
germaans-nordische volkeren in West-Europa had.62 Welke waren die doelstellingen?                              
 Na het snel bereiken van het militaire doel, de bezetting en controle van het land, was 
het van groot belang de infrastructuur en het economisch potentieel van Nederland ten volle 
te benutten ten behoeve van de Duitse strijd die nog te voeren was. Daarbij was het ook 
nodig de medewerking te verkrijgen van het Nederlandse bestuursapparaat en het bedrijfs-
leven en, in algemene zin, een rustige, ordelijke en liefst coöperatieve houding van de bevol-
king. Zeker in de eerste paar jaren van de bezetting hadden de bezetters over die mede-
werking en rust, op enkele uitzonderingen na, niet te klagen.63 In volgende hoofdstukken zal 
dit geschetst worden voor het bestuurlijke en ambtelijke apparaat in het algemeen en van dat 
van Breda in het bijzonder. Waarom die medewerking werd gegeven of anders gezegd: 
welke argumenten, beweegredenen, excuses en uitvluchten gehanteerd werden  door de 
bestuurders en ambtenaren, zal daarbij aan de orde worden gesteld. Belangrijk in het geheel 
van de gedwongen co-existentie was de overweging die zowel bij de bezetter als de 
‘bezetten’ een rol van betekenis speelde: hoe lang lopen belangen zodanig parallel, dat 
samenwerking de meeste voordelen voor beiden oplevert.  
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 Naast het bereiken van het voorgaande, verovering en samenwerking, door 
Warmbrunn de eerste set doelstellingen genoemd, was er ook een tweede groep doel-
stellingen die wat meer tijd nodig had aleer ze bereikt konden worden, maar die een vervolg 
waren op de eerste. Deze doelstellingen  zijn te beschouwen als de kern van het algemene 
doel dat het Duitse Rijk met Europa had, namelijk de beheersing van het gehele Europese 
‘Raum’ ten dienste van het Duitse Rijk. In die door de Duitsers gecontroleerde ruimte zouden 
de ‘nordische’, germaanse volkeren zich tot het nationaalsocialisme bekeren en zou er geen 
plaats zijn voor minderwaardige en onvolwaardige personen, het minst van al voor de joden. 
Het betekende in de praktijk een nazificatie van de gehele samenleving en bestuurlijke orde, 
met als eindstation een inlijving in het Groot-Germaanse Rijk. Deze ideologisch te noemen 
doelstellingen vormden echter geen ordelijk en systematisch uit te voeren plan. De uitvoering 
ervan was zeer afhankelijk van de toevallige omstandigheden en de vaak impulsieve reacties 
van de nazi’s erop.64  
 Vraag was alleen met welk tempo de nazificatie uitgevoerd zou kunnen worden. Een 
te grote snelheid zou de bevolking afschrikken, een te laag tempo zou de nationaal-
socialistische doelstellingen te zeer op de lange baan schuiven en, voor de Duitsers van 
minder belang, ook het ongeduld van de NSB-leiding en aanhang uitlokken die er op 
gebrand waren de macht in Nederland over te nemen. Het werkelijke verloop van het proces 
der nazificering, aanvankelijk ‘met de fluwelen handschoen’, vervolgens met behulp van 
steeds meer geweld en terreur, heeft duidelijk gemaakt dat de tweede set doelstellingen ter 
nazificatie van het land en de bevolking, op de fysieke verwijdering van het grootste deel van 
de joodse bevolking na, niet te realiseren was.   
 De bovengenoemde tweeledigheid van doelstellingen leidde er eveneens toe, dat het 
bestuurssysteem vooral in de eerste jaren van de bezetting een tweeslachtig of dubbelzinnig 
karakter had, waarbij de balans steeds meer doorsloeg naar een verharding van de houding 
van de bezetter ten opzichte van de bevolking. Enerzijds gaf de bezetter het na de vlucht van 
staatshoofd en regering overgebleven ambtelijke apparaat de ruimte om zoveel mogelijk op 
de oude voet door te werken en zodoende ‘vrijwillig’ mee te werken aan het bereiken van de 
nationaal-socialistische doelstellingen, maar anderzijds probeerde het op alle mogelijke 
manieren en op zoveel mogelijk niveaus toezicht uit te oefenen op de gang van zaken in 
Nederland ter bereiking van een maximum aan profijt voor zichzelf: de zogenoemde 
‘Aufsichtsverwaltung’. Was het aanvankelijk daarom de bedoeling het toezichthoudend 
Duitse apparaat zo beperkt mogelijk te houden, in de praktijk leidde de ‘totalitaire’ drang van 
de bezetter, - omwille van het uiteindelijk doel steeds meer controle uitoefenen op het 
inheemse bestuursapparaat en de Nederlanders - , er toe dat het aantal Duitse of voor de 
Duitsers werkende personen veel groter werd dan aanvankelijk nodig werd geacht. 65  
 Die dubbelzinnigheid is er ook mede verantwoordelijk voor geworden, dat er een 
tweeledig, en ogenschijnlijk tegenstrijdig beeld is ontstaan over de houding van het Neder-
landse bestuursapparaat tijdens de bezetting. Afhankelijk van voorbeelden of zegslieden kan 
een beeld worden opgeroepen van zowel heldhaftige vormen van verzet als van ergerlijke 
vormen van collaboratie. Het leidde er bij de bevrijding ook toe, dat burgemeesters en 
andere overheidsdienaren die van zichzelf ervan overtuigd waren ‘goede vaderlanders’ 
geweest te zijn, tot hun grote teleurstelling en verbazing, na de bevrijding, tijdelijk toch op 
non-actief werden gesteld, omdat eerst nader uitgezocht moest worden in hoeverre dat idee 
van ‘goed-vaderlanderschap’ terecht was. Door het samenwerken met de Duitsers omwille 
van het belang van de eigen burgers, ter verzachting van de onaangename gevolgen van 
oorlog en bezetting werd het steeds moeilijker het moment te beseffen waarop die goed-
bedoelde samenwerking overgegaan was in collaboratie, waar precies de grens tussen 
samenwerking en collaboratie was overgestoken. De welwillende en vriendschappelijke 
houding die de Duitsers in de eerst periode van de bezetting aannamen verduisterde voor 
velen aanvankelijk het zicht op hun ware bedoelingen. Voor Bredase bestuurders en 
inwoners kwam daar nog bij, dat de hulp van de hoogste Duitse instanties bij de terugkeer 
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van de door de evacuatie  verspreide bewoners als een bewijs kon worden gezien van hun 
welwillende houding en een reden voor dankbare gevoelens ten opzichte van de bezetter.  
 De bedoelingen van de Duitsers met de bezetting van Nederland kwamen er voor de 
korte termijn op neer materialen en mensen zoveel mogelijk ten dienste van het Duitse Rijk 
te exploiteren, en op de langere termijn grondgebied en inwoners, liefst met hun instemming, 
in een nog nader te bepalen Groot-Duits, Germaans geheel op te nemen. De vorm die het 
laatste zou moeten aannemen, en op welke termijn, was echter nog geheel onduidelijk en 
afhankelijk van talrijke factoren. Gezien de onwil van de overgrote meerderheid van de 
bevolking zich te laten nazificeren kwam bovendien nog een tegenstrijdigheid in de uitwer-
king van de Duitse doelstellingen aan het licht. Naarmate de maatregelen ter nazificatie 
toenamen, werd de antipathie tegen de nazi-ideologie steeds groter en daardoor ook de 
neiging tot verzet.  
 Het Duits toezichthoudend bestuur liet in principe de Nederlanders bestuursor-
ganisatie zoveel mogelijk in tact. Aangezien staatshoofd en regering gevlucht waren, kwam 
het er op neer dat het college van secretarissen-generaal het hoogste Nederlandse be-
stuursorgaan was geworden, - nu mét een politieke inhoud -, als vervangers van hun ver-
dwenen politieke bazen, de ministers! Zo zagen zij het in ieder geval zelf. Tot dan toe was 
een secretaris-generaal alleen maar de hoogste ambtenaar op een departement geweest. 
 Toch was de bevoegdheid van de secretarissen-generaal in wezen beperkt tot wat 
hen door de Duitse machthebbers werd overgelaten. In de praktijk kwam het er op neer dat 
zij hadden uit te voeren wat de bezetter bepaalde in de talrijke verordeningen en regels die 
werden uitgevaardigd. Ze werden feitelijk een verlengstuk van het Duitse civiele bestuur.66 
 
Aan het hoofd van het Duitse civiele bestuur stond dr. Arthur Seyss-Inquart, die voor de 
uitvoering van het toezicht op de Nederlandse autoriteiten vier Duitse Commissarissen-
generaal benoemde, elk met een eigen ambtsgebied.67 Dr. Friedrich Wimmer werd belast 
met het commissariaat-generaal voor Bestuur en Justitie, dat instructies kon geven aan de 
departementen van Binnenlandse Zaken en Justitie, en op die manier diep ingreep in de 
bestuurlijke organisatie van het land. Daarnaast waren er nog de commissariaten voor 
Financiën en Economie, geleid door dr. Hans Fischböck, Openbare orde en Veiligheid onder 
leiding van de Höhere SS- und Polizeiführer Hanns Albin Rauter en tot slot: het commis-
sariaat-generaal voor Buitengewone Diensten met aan het hoofd Fritz Schmidt.  
 De organisatie van het bezettingsbestuur bracht naast de al genoemde dubbel-
zinnigheid van de Duitse bedoelingen met Nederland nog een tweede ogenschijnlijke 
tegenstrijdigheid of onduidelijkheid aan het licht in de manier waarop het land werd be-
stuurd. L. de Jong gebruikte er in zijn beschrijving van de opzet van het Reichs-kommissariat 
de Duitse typering voor: ‘Wij sturen, de Nederlanders besturen.’ In feite geeft hij daarmee de 
secretarissen-generaal te veel eer. In de werkelijkheid van de bezetting waren het de 
Duitsers die de dienst uitmaakten. De enige ruimte die aan de hoogste Nederlandse 
bestuursambtenaren werd gegeven, was te vinden in het enigszins kunnen traineren of 
wijzigen van verordeningen en maatregelen. Voor het overige hadden ze te doen wat de 
bezetter noodzakelijk en gewenst vond. Complicerend voor de lokale Nederlandse bestuur-
ders was daarbij, dat de indruk werd gewekt dat via de secretarissen-generaal ‘nog iets te 
doen was’ aan de vervelende gevolgen van de Duitse maatregelen of dat de maatregelen 
zelfs hun instemming hadden. De loyaliteit van veel lokale bestuurders ten opzichte van hun 
ambtelijke Haagse overheden heeft te vaak hun zicht op de grens van wat wel of niet 
geoorloofd was vertroebeld. Te veel vertrouwen in wat ‘Den Haag’ deed, voor lokale 
bestuurders vooral ‘Binnenlandse Zaken’, leidde tot de paradox van ‘meedoen om erger te 
voorkomen’ maar wat was daarbij het ergst? 
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Fasering van de bezetting 
 
In de literatuur over Nederland in de Tweede Wereldoorlog is het gebruikelijk een fasering 
aan te brengen in de jaren van de bezetting. Gewoonlijk komt het neer op een indeling in vier 
fasen.68 De eerste liep van mei 1940 tot in het voorjaar van 1941 en wordt aangeduid met 
typeringen als ‘honeymoon’ (Warmbrunn), ‘de zachte hand’ (Hirschfeld: citaat van Himmler)) 
of ‘wederzijdse welwillendheid’ (AGN/Blom). De tweede fase, van voorjaar 1941 tot maart-
april 1943, wordt gekenmerkt door een ‘verharding’(Hirschfeld) en ‘toenemende dwang en 
problemen’ (Warmbrunn en AGN/Blom). Voor de derde fase, voorjaar 1943 tot september 
1944, worden de typeringen ‘SS-bewind, totaal en radicaal, gericht op inlijving’ (Hirschfeld), 
‘toenemende conflicten, scherpere bezettingspolitiek’ (AGN/Blom), gebruikt. Voor het deel 
van Nederland dat in het najaar van 1944 werd bevrijd, valt de vierde fase af, zodat er voor 
‘het Zuiden’ slechts drie overblijven. Gevolg daarvan is geweest dat de vierde fase, door 
Hirschfeld vergeleken met de vestiging van een terreursysteem zoals in Oost-Europa, voor 
Nederland beneden de rivieren nauwelijks of niet van toepassing is.69 Het tot op de dag van 
vandaag overheersende en gebruikelijke beeld van de oorlog, met zijn razzia’s, terreur en 
hongerwinter, is voor het Zuiden daarom veel minder toepasselijk. Het is een voorbeeld van 
de in de geschiedschrijving maar nog meer in de publieke opinie bestaande Hollando-
centrische wijze van schrijven en denken over oorlog en bezetting.70 De zogenaamde vierde 
fase in de oorlog  heeft voor Noord-Brabant en Limburg een geheel eigen karakter gekregen. 
Het was een periode, waarin het tegelijk oorlog en geen oorlog was, waarin enerzijds 
getracht werd zo goed mogelijk aan te sluiten bij vooroorlogse verhoudingen van bestuur en 
samenleving en anderzijds geprobeerd werd tot nieuwe verhoudingen te komen; in andere 
woorden: er tekende zich ook een tegenstelling af tussen ‘herstellers en vernieuwers’.  
 In dit relaas over het Bredase Bestuur en de Bezetting zal  niet bewust uitgegaan 
worden van de zojuist genoemde fasering. Het is namelijk de vraag  of zo’n indeling enig nut 
heeft anders dan voor het aanbrengen van een ordening in het optekenen van de geschie-
denis achteraf. Het menselijk bedrijf, de geschiedenis, is in principe slechts een proces van 
geleidelijke voortgang dat zich ontwikkelt volgens soms duidelijke maar meestal onduidelijke 
lijnen en factoren waarbij plotselinge overgangen van de ene fase in de andere door 
tijdgenoten niet zijn op te merken. Het enige wat tijdgenoten opmerken, zijn bepaalde 
ingrijpende gebeurtenissen of maatregelen. Zij hebben als medespelers in hun eigen tijd niet 
in de gaten dat een nieuwe fase begonnen is. Misschien is het daarom even legitiem de 
gehele periode van de bezetting te beschouwen als één periode waarin de verhouding 
tussen bezetter en ‘bezetten’ van aanvankelijke voorzichtigheid, aan beide zijden, via steeds 
meer escalerende tegenstellingen, uiteindelijk uitliep op totale onverzoenlijkheid. Leidraad is 
het ‘lopend verhaal’ dat zich ontrolt aan de hand van de opeenvolgende voorvallen.  
 
Houding tegenover de bezetting 
  
Na de officiële capitulatie in de ochtend van de 15e mei door  de nog aanwezige 
Nederlandse autoriteiten was de bezetting van het Koninkrijk der Nederlanden, op een deel 
van Zeeland na, officieel een feit. Noodzakelijk werd het nu voor iedere Nederlander in stad 
en land zijn houding te bepalen tegenover de bezetting en de bezetters. Positie kiezen doen  
echter de meeste mensen niet graag. Zeker in de eerste periode van de oorlog werd door 
bijna iedereen geprobeerd ‘eerst de kat uit de boom te kijken’.71 Openlijk kiezen voor of 
tegen de bezetter ligt niet in de aard van de meeste mensen, zeker niet wanneer het gaat om 
het stellen van daden, hooguit wordt in gedachten een keuze gemaakt. Toen bovendien 
duidelijk werd dat de Duitsers aanvankelijk een gematigde houding aannamen, - ook zij 
keken de kat uit de boom! - en de indruk gaven, dat het leven in Nederland grotendeels 
volgens de bestaande lijnen en met de bestaande personen kon worden voortgezet, was het 
maar beter zich in de gewijzigde omstandigheden te schikken en de bezetter zo weinig 
mogelijk aanstoot en daardoor aanleiding te geven tot krasser maatregelen. Slechts enkelen 
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namen vanaf het begin een principiële houding aan. Dat kon er een zijn van verzet en 
tegenstand maar ook van actief en van harte samenwerken met de bezetter uit overtuiging 
dat zo de samenleving er beter op zou worden. De meeste mensen zijn nooit toegekomen 
aan zo’n principiële keuze tussen collaboratie en verzet. Voor hen was op de een of andere 
manier overleven de hoofdzaak. Het zal met veel landgenoten gegaan zijn als met de 
grootvader van Geert Mak: ‘En ik ga mij oefenen in ’t mij verzoenen met de nieuwe 
omstandigheden. Je oefenen in ’t tevreden zijn met alles wat je overkomt’.72  
 In de geschiedschrijving over oorlog en bezetting is echter vooral vanaf het midden 
van de zestiger jaren gedacht dat iedereen vanaf het begin duidelijk stelling had moeten 
nemen: kiezen voor ‘collaboratie of verzet’, voor ‘goed of fout’. In deze dichotomische, - 
kiezen uit twee mogelijkheden, - benadering  moest iemand die niet voor de ene categorie 
gekozen had wel thuishoren in de andere. Op die manier kreeg de geschiedschrijving, een 
moralistische dimensie en kreeg niemand de kans te ontsnappen aan een indeling. Deze 
zwart-wit schildering werd ogenschijnlijk definitief doorbroken door Grijs Verleden van Chris 
van der Heijden.73 Het lijkt de bevestiging van de nieuwe mythe over het gedrag van 
Nederlanders in de oorlog: een passieve grijze meerderheid met weinig heroïsche trekken en 
waarin geen sprake meer zou zijn van goed of fout. Herman von der Dunk beschouwde die 
opvatting echter als een ‘al sleetse theorie’, meer te beschouwen als een reactie op de 
‘eerdere heroïsering en overschatting van het verzet.’74 Hij deed daarmee ‘Grijs’ echter 
onrecht aan. Het waardevolle van het werk van Van der Heijden is namelijk, dat het op een 
leesbare manier duidelijk maakt, hoe in een toestand van oorlog en bezetting slechts een 
klein deel van de bevolking in woord en daad openlijk durft te kiezen voor een van de twee 
partijen en dat de meeste ‘omstanders’ met angst en beven afwachten hoe het gevecht zal 
aflopen. Naarmate duidelijker was, wie er ging winnen, werden gemakkelijker keuzes 
gemaakt. In het begin van de bezetting leidde dat tot het bekende verschijnsel van de 
‘meikevers’, mensen die na mei 1940 het heil, - wat ze daar ook onder verstonden!- , van de 
NSB en de Duitsers verwachtten; op het eind van de oorlog leek het er op dat het aantal 
verzetsmensen ongeveer gelijk stond met het totale bevolkingsaantal.  
 
Een kentering in de manicheïstische opvatting van goed tegenover kwaad of fout was echter 
reeds In de tachtiger jaren ontstaan in wetenschappelijk publicaties over de oorlog. Die deed 
meer recht deed aan de manier waarop mensen zich in een moeilijke situatie gedragen: 
ieder op zijn eigen wijze volgens zijn eigen normen, omstandigheden en belangen. Boven-
dien werd de moralistische ondertoon daarbij weggelaten.75 In de populaire uitgaven en 
opvattingen over de bezetting is de vereenvoudiging van de bezettingsgeschiedenis tot een 
gevecht tussen de goeden en kwaden nog steeds niet verdwenen. Hierbij kunnen de 
woorden geciteerd worden van de Italiaans-joodse schrijver en scheikundige Primo Levi die 
Auschwitsch wist te overleven: ‘ De wéns om te vereenvoudigen is gerechtvaardigd, maar de 
vereenvoudiging zélf is dat niet altijd.76  
 Bij de beschrijving en analyse van de Bredase oorlogsgebeurtenissen zal worden 
uitgegaan van wat de mensen in de hun geboden situatie deden, reagerend op de omstan-
digheden die zich aandienden en vanuit de individuele opvattingen en karaktertrekken die bij 
hen hoorden.  
 
 
Het Bredase Bestuur en de Duitse bezetting 
 
Duitsers in de stad 
 
De bezetting van de stad door de Duitsers werd spoedig op verschillende manieren 
merkbaar en zichtbaar. Allereerst waren er de militairen van de Wehrmacht, het Duitse leger, 
die in de talrijke Bredase kazernes werden gelegerd. Alle leden ervan stonden onder het 
toezicht van de Ortskommandant, de plaatselijke legercommandant die  ook het toezicht had 
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over de Ortskommandanturen van de Westbrabantse gemeenten Roosendaal, Bergen op 
Zoom, Oudenbosch, Willemstad en, vanaf september 1944, Oosterhout. De Ortskomman-
dant stond als militair onder de controle van de Feldkommandantur van de Feldgendarmerie 
die  tot juli 1944 ook in Breda gevestigd  was.77 Zijn taak was tweeledig. Allereerst was hij de 
commandant van alle in de stad gelegerde militairen, daarnaast vormde hij de schakel 
tussen het militaire apparaat en het burgerlijk bestuur. Gedurende de gehele bezetting had 
de burgemeester speciaal een persoon met goede kennis van de Duitse taal aangewezen 
voor het onderhouden van de nodige contacten met de Ortskommandant.78 In Breda was de 
Ortskommandantur in de loop van de bezettingsperiode op verschillende plaatsen geves-
tigd. De eerste dagen op het stadhuis, daarna achtereenvolgens in het huis van de katho-
lieke organisatie E.K. (Eucharistische Kruistocht) in de Boschstraat, het gebouw van de 
katholieke bibliotheek aan het van Coothplein, de villa op de hoek van de Seeligsingel en de 
Sophiastraat, het kantoor van de I.G.B., Willemstraat 28, en als laatste, na Dolle Dinsdag 5 
september 1944, in één van de witte villa’s aan de Generaal van der Plaatstraat.79 Het meest 
berucht is de periode in de Willemstraat geworden vanwege een aantal fusillades in 
september 1944 op de erachter gelegen binnenplaats.80  
 In de Bredase kazernes waren hoofdzakelijk soldaten en lagere militaire rangen 
gelegerd. Ze konden zich niet vrijelijk over straat bewegen, alleen in militaire colonne, 
bijvoorbeeld voor het marcheren naar het Mastbosch voor schietoefeningen. Te beginnen 
met de onderofficieren werden hogere rangen in hotels en pensions of bij particulieren 
ingekwartierd tegen voor Nederlandse begrippen aantrekkelijke vergoedingen. Over het 
algemeen leidde de aanwezigheid en inkwartiering  aanvankelijk niet tot problemen.81 Wel 
waren er soms problemen met de betaling in zogenaamde Reichskreditkassenscheine 
(RKKS) door de aanwezige Duitse troepen bij Bredase winkeliers. Uit angst ze niet ingewis-
seld te krijgen weigerden sommige winkeliers de biljetten te accepteren. Voor de burge-
meester was dat reden bij de Beauftragte in Den Bosch aan te dringen op blijvende 
inwisselbaarheid.82 RKKS-biljetten waren gewoonlijk alleen bedoeld als betaalmiddel tijdens 
militaire operaties of voor Duitse militairen op doorreis. Ze konden door de ontvanger 
ingeruild worden voor Nederlands geld bij zijn eigen bank.83   
  Naarmate de bezetting langer duurde en de oorlog voor de Duitsers steeds 
ongunstiger uitpakte nam de druk op stadsbestuurders en inwoners meer en  meer toe in de 
vorm van geboden en verboden, gedwongen inkwartiering, en een groeiend aantal vorderin-
gen van personen en goederen.  
 
 Werken voor de Duitsers door  inwoners  
   
 Al spoedig werd duidelijk, dat de aanwezigheid van de Duitse bezetter, net als overal 
in Nederland, zijn invloed had op de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid  van het 
Bredase bedrijfsleven en de inwoners. Er was zelfs sprake van een economische opleving 
gedurende de eerst twee jaren van de bezetting.84 Een belangrijke vraag was wat daarbij 
volgens de ‘Aanwijzingen’ en het ‘Landoorlogreglement’ geoorloofd was en niet bestempeld 
kon worden als een vorm van economische collaboratie die hoofdzakelijk de oorlogsdoelen 
en belangen van de vijand zou bevorderen. Een eerste discussie daarover ontstond als 
gevolg van de Duitse plannen voor de aanleg van een groter vliegveld bij Gilze-Rijen.  
 De Bredase Arbeidsbeurs had op nadrukkelijk verzoek van de Duitsers in de eerste 
helft van juni 1940 bemiddeld bij de plaatsing van 80 arbeiders bij de Hollandsche Beton 
Maatschappij voor de aanleg van startbanen op het vliegveld Nerhoven. Genoemd vliegveld 
was één van de twee delen waaruit tijdens de Tweede Wereldoorlog door samenvoeging 
met het oudere vliegveldje Moleneinde het grote militaire vliegveld Gilze-Rijen is ontstaan. 
Het had op de eerste dag van de aanval op Nederland een bombardement ondergaan met 
veel vernielingen. De eerste Duitsers arriveerden er op 13 mei en begonnen onmiddellijk met 
de opruiming van de aanwezige versperringen zodat ze er dezelfde dag nog konden landen. 
De beslissing om de twee kleine vliegveldjes ter weerzijde van de weg van Gilze naar Rijen 
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samen te voegen en te vergroten werd door hen medio juni 1940 genomen.  Daardoor 
verviel  de rechtstreekse verbindingsweg tussen de twee dorpen en werden de bewoners 
gedwongen voortaan, - en dat geldt nog steeds!-, een grote omweg te maken. Veel inwoners 
van het gehucht Nerhoven moesten bovendien hun huis verlaten. In het nabijgelegen 
Prinsenbos verrees een grote legerplaats ten behoeve van de Duitse troepen, in de vorm 
van een villadorp.85  
 Volgens burgemeester Van Slobbe was de aanleg van startbanen duidelijk in strijd 
met artikel 17 van de Aanwijzingen, dat bepaalde wat voor ‘persoonlijke diensten’ er van de 
inwoners mochten worden geëist volgens artikel 52 van het Landoorlogreglement.86  Alleen 
diensten ‘ter voorziening in de behoeften van het bezettingsleger’ maar geen diensten die 
‘rechtstreeks deelnemen aan de krijgsverrichtingen tegen hun eigen land’ inhielden mochten 
gevraagd worden. Bij de beschrijving in artikel 17 van wat voor werk niet mag worden 
uitgevoerd, werd het aanleggen of repareren van vliegvelden niet genoemd. In Van Slobbe’s 
interpretatie was ook dat niet toegestaan. Hij had echter, zoals hij in een brief aan de 
commissaris van de Koningin, - vanaf juli 1940 werd de benaming op bevel van de Duitsers 
commissaris der provincie -, van Noord-Brabant Jhr. A.B.G.M. van Rijckevorsel schreef,  
gehoord, ‘dat het verrichten van werkzaamheden voor de bezettende mogendheid, direct 
verband houdende met de oorlogsvoering een landelijk verschijnsel zou zijn’. Hij wilde graag 
weten wat van Rijckevorsel daar van vond en niet op eigen houtje ingrijpen. Op het moment 
dat Van Slobbe de kwestie voor het eerst bij de provincie-commissaris  opwierp, begin juni 
1940, was echter al zo goed als duidelijk, dat hij met zijn opvatting achter de feitelijke 
ontwikkelingen aanliep. Onmiddellijk na de overgave waren de Duitsers met de eis gekomen 
dat de oorlogsschade aan de Nederlandse vliegvelden zo snel mogelijk hersteld zouden 
worden met behulp van de Nederlanders. Voor de Duitsers bleef het echter niet bij 
herstellen. Voor een aanval op het nog niet verslagen Groot-Brittannië waren meer en 
grotere vliegvelden nodig en hoe sneller ze daar over konden beschikken hoel liever. 
Generaal Winkelman lag daarbij echter dwars. Volgens zijn opvattingen was het meewerken 
aan defensieorders niet toegestaan. Het was een vorm van hulpverlening aan de vijand die 
zeker niet geoorloofd was. Hij liet de Nederlandse industrie opdracht geven te stoppen met 
de lopende Nederlandse orders en geen Duitse defensieorders uit te voeren.87 Zijn duidelijke 
opstelling leidde er toe dat hij van Seyss-Inquart die ondertussen aangesteld was tot hoofd 
van een civiel Duits bestuur van Nederland, opdracht kreeg zich alleen te bemoeien met de 
demobilisatie van het Nederlandse leger. In de overtuiging dat hij nog steeds iets te zeggen 
had over het militaire personeel, liet hij een rondschrijven verspreiden waarin vooral de 
reserveofficieren, al of niet met verlof, erop werden gewezen dat werken voor de vijand 
volgens het wetboek van strafrecht verboden was en met vijftien jaar kon worden bestraft. 
Burgemeester Van Slobbe was zo’n reserveofficier, weliswaar alleen nog maar op papier, en 
als zodanig was hij vanwege zijn functie als burgemeester bij de mobilisatie niet voor actieve 
dienst opgeroepen. Het is echter zeer aannemelijk, dat hij direct of indirect van die 
waarschuwing van de hoogste militaire chef kennis had genomen. Probleem voor Van 
Slobbe was daarbij dat hij in die hoedanigheid niet met Winkelman te maken had maar wel 
met zijn burgerlijke superieuren: in Den Bosch met de commissaris van de provincie van  
Rijckevorsel en in Den Haag met secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Frederiks. Die 
waren, samen met een groot deel van de Nederlandse industriëlen, echter al veel verder in 
hun gedachtegang over werken voor de Duitsers dan generaal Winkelman. In het college 
van secretarissen-generaal was eind mei-begin juni de kwestie enkele keren aan de orde 
geweest naar aanleiding van het werken aan het vliegveld Leeuwarden en werd door de 
aanwezige volkenrechtelijke adviseurs die aan de discussie deelnamen beweerd, dat werken 
aan vliegvelden wel kon.88 Nadat de Duitsers op 3 juni de activiteiten van de generaal 
beperkt hadden tot de demobilisatie van de Nederlandse krijgsmacht, had het departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart instructie gegeven zoveel mogelijk aan Duitse orders 
mee te werken omwille van de werkgelegenheid. De angst voor massale werkeloosheid en 
het vooruitzicht dat veel werkelozen, bij ontbreken van werk in eigen land, verplicht zouden 
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worden in Duitsland te gaan werken speelden, daar een doorslaggevend rol bij.89 Dus 
waarom zouden Bredase werkelozen niet ingezet kunnen worden voor de herstelwerk-
zaamheden aan de vliegvelden?   

  Op zijn vraag aan commissaris van de provincie van Rijckevorsel of de Arbeidsbeurs 
wel mee mocht werken bij het aantrekken van arbeiders voor de aanleg van startbanen 
kreeg Van Slobbe zowel telefonisch als schriftelijk als antwoord, dat werkzaamheden aan de 
vliegvelden Nerhoven en Welschap ‘hem niet ontoelaatbaar schenen’. In de schriftelijk 
bevestiging van 17 juli 1940 zette de commissaris er ter geruststelling van de burgemeester 
bij, dat hij die mededeling ook ontvangen had van het hoofd van de afdeling juridische zaken 
van het hoofdkwartier van Landmacht bij het Algemeen Hoofdkwartier kapitein J.D. Sche-
pers, onder verwijzing naar lid 1 van artikel 52 van het Landoorlogreglement.90 Voor oud-
officier Van Slobbe kan dit mede een reden zijn geweest zijn bezwaar in te trekken, naast het 
gegeven dat hij zich in zijn functie van burgemeester te houden had aan de aanwijzingen van 
het burgerlijk gezag van secretaris-generaal en commissaris van de provincie.  
    
Was het werken aan het herstel, - en het vergroten -, van de Nederlandse vliegvelden 
onderwerp van een eerste principiële discussie over welke samenwerking met de Duitsers 
geoorloofd was, de uitslag van de discussie toont aan, dat de bereidheid voor de Duitsers te 
gaan werken zonder veel problemen zowel bij overheden als inwoners aanwezig was. Op 
welk moment de samenwerking de ongunstige betekenis van collaboratie zou gaan krijgen 
en volgens welke criteria is achteraf meer een ethische dan een historische benadering van 
het probleem.91 De houding van bestuur en inwoners werd genomen op een moment dat 
weliswaar het land bezet was, maar toen dat eenmaal een feit was en de Duitsers een 
welwillende houding bleken aan te nemen, leek er niet veel bezwaar meer te zijn nu 
allereerst te doen wat in het voordeel van de bevolking leek: samenwerken en zich schikken 
naar de omstandigheden ofwel zich erbij aan te passen. Voor de bezetter was allereerst van 
belang te weten wat de houding van de Nederlandse overheden in deze zou zijn. Die hadden 
ook niet veel bezwaren. 
 
Werken voor de Duitsers: door gemeente en ambtenaren 
 
Al een paar dagen na de officiële bezetting van Nederland ontvingen de gemeentebesturen 
van Noord-Brabant een circulaire van de Commissaris der Koningin met de mededeling dat 
de medewerking van Nederlandse bestuursorganen met het bezettingsleger geschiedde  
overeenkomstig het Volkerenrecht: ‘Uw bestuur gelieve zulks ook aan alle Nederlandse 
ambtenaren in Uw gemeente mee te delen”.92 Uit de archiefstukken is niet op te maken, of 
en hoe de inhoud van de circulaire aan de Bredase ambtenaren bekend gemaakt is, maar de 
strekking ervan moet hoe dan ook zijn invloed gehad hebben op de bereidheid van het 
ambtelijk apparaat om getrouw zijn  werk te doen en zo ook mee te werken aan maatregelen 
die van de bezetter afkwamen. Toen een paar maanden later door de bezetter huizen 
werden gevorderd, wilde burgemeester Van Slobbe van secretaris-generaal van Binnen-
landse Zaken Frederiks weten hoe hij in deze moest handelen. Hij vroeg zich af in hoeverre 
het gemeentebestuur hierbij moest bemiddelen.93 De secretaris-generaal adviseerde hem de 
artikelen 23 en volgende van de Aanwijzingen te bestuderen.94 Uit de aantekeningen in 
potlood op het antwoord van Frederiks blijkt, dat de behandelende wethouder en ambte-
naren dat ook inderdaad deden. De artikelen 23 tot 25 zijn te vinden in hoofdstuk V. ‘Rechten 
en plichten met betrekking tot den particuliere eigendom’. Uit de tekst blijkt weliswaar dat de 
artikelen eigenlijk alleen op roerende zaken, dus niet op huizen betrekking hadden, maar 
voor de gemeentebesturen gaf artikel 24 uitsluitsel over de rol die ze bij de vorderingen van 
goederen door de bezetter moesten spelen. De vijandelijke militaire autoriteiten hadden in 
bezet gebied, aldus artikel 24, het recht tot het doen van rekwisities ten behoeve van het 
bezettingsleger. De leveringen moesten voor zover mogelijk onmiddellijk worden betaald of 
ten spoedigste daarna. Gemeentebesturen moesten daarop toezien en daarbij een bemid-
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delende rol spelen tussen de opeiser en de particulier eigenaren, zorgen dat de vorderingen 
gelijkmatig over de bevolking werden verdeeld en dat de bezetter geen onredelijke of 
overmatige eisen stelde.  
 De eerste vorderingen vonden al onmiddellijk plaats na de bezetting van de stad op 
13 mei 1940. De Ortskommandant had het gemeentebestuur om voertuigen gevraagd maar 
toen aan de directeur der directe belastingen werd gevraagd welke er beschikbaar waren 
werd weliswaar door hem een lijst overhandigd, maar ook opgemerkt, dat de meeste 
voertuigen al gevorderd waren door de Nederlandse militaire overheid en dat andere 
gebruikt werden ten behoeve van de evacuatie van de Bredase bevolking.95 Later in het jaar 
werden nog enkele malen motorvoertuigen gevorderd. Voor het hele jaar 1940 wordt een 
aantal vermeld van 58.96 Over vordering van gemeentelijk personeel voor werkzaamheden 
ten behoeve van de Duitsers werd in de eerste maanden  ook nog niet erg moeilijk gedaan. 
Toen de Ortskommandant mensen nodig had voor eenvoudige werkzaamheden zoals het 
verzorgen van paarden en schoonmaken in de Chassékazerne, werden enkele tientallen 
arbeidskrachten daar op kosten van de gemeente tewerkgesteld. Een deel van hen kwam na 
enkele maanden in vaste dienst bij de Duitsers, nu door hen betaald.97     
 Vorderingen van allerlei aard door de Duitsers zouden naarmate de oorlog langer 
duurde, steeds meer tijd en hoofdbrekens gaan kosten van gemeentebestuur en gemeen-
telijke diensten. Hoe nauwkeurig en getrouw moesten zij er aan meewerken? De vraag 
vormde onderdeel van de algemene discussie over hoever de coöperatie met de bezettende 
macht mocht gaan.  
 
Loyaliteitsverklaring  
 
Alle overheidsdienaren en veel andere mensen die bij het uitbreken van de oorlog en het 
begin van de bezetting in dienst waren bij de overheid of een publiekrechtelijke instelling, 
hadden een eed gezworen of een belofte afgelegd waarin zij verklaarden trouw te zullen zijn 
aan het Nederlandse staatshoofd en bij het werk of de dienst die ze uitvoerden de geldende 
wetten en bepalingen na te leven. Na mei 1940 waren staatshoofd en regering echter 
verdwenen en was er een vreemde mogendheid en bezetter gekomen die allerlei veror-
deningen en maatregelen begon af te kondigen, waaraan de inwoners zich zouden moeten 
houden. Van de achtergebleven bestuurders en ambtenaren werd bovendien verwacht dat 
zij zouden meewerken aan de totstandkoming van die maatregelen en, na de uitvaardiging, 
aan de uitvoering en toepassing ervan. Volgens artikel 45 van het in 1907 internationaal 
geaccepteerde Landoorlogreglement was het een bezetter verboden een zelfde eed of 
belofte van trouw te eisen van de leden van het overheidsapparaat. De Aamwijzingen van 
1937 herhaalden dat verbod. Door de bezetting was het feitelijk gezag weliswaar over-
gegaan op de binnengevallen vijand, maar rechtens bleef de soevereiniteit bij de Neder-
landse regering berusten als de wettige overheid van het land, ‘alleen de uitoefening van de 
soevereiniteit is, zolang de bezetting duurt, feitelijk in handen van de bezetter’.98 Wel maakte 
artikel 9 van diezelfde  Aanwijzingen het mogelijk van ambtenaren die in functie bleven een 
verklaring te vragen waarin ze zich uitdrukkelijk verbonden zich te onthouden van elke 
opzettelijke benadeling van de bezetter.  
 In de derde verordening van Rijkscommissaris Seyss-Inquart van 29 mei 1940 betref-
fende de regeling van de rechtstoestand van ambtenaren en overig personeel was aange-
kondigd, dat er binnen afzienbare tijd een instructie zou worden opgesteld over hoe de tot 
dan toe gebruikelijke diensteed in het vervolg moest worden afgelegd. Daarnaast zou er een 
verplichting komen voor alle mensen in overheidsdienst, en nog een aantal categorieën van 
Nederlanders met een publieke functie, tot het afleggen van een ‘eidesstattliche Erklärung’ - 
waarin ze moesten beloven de verordeningen en andere regelingen van de Duitse bezetter 
‘gewissenhaft‘, - in de Nederlandse vertaling werd dat aanvankelijk vertaald met ‘stipt’ in 
plaats van ‘gewetensvol’ -, na te komen en zich te onthouden van anti-Duitse handelingen.99 
Het probleem school hem in de wijze waarop het begrip ‘eidesstattlich’ moest worden 
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opgevat. Was het een verklaring of een eed? De letterlijke vertaling van het begrip maakt 
duidelijk dat het niet om een eed ging maar om een verklaring die in de plaats van een eed 
kwam, of, zoals de Jong het vertaalde: ‘als het ware onder ede was afgelegd’. Het was dus 
geen eed!  
 In de loop van de maand juni van 1940 vonden uitgebreide besprekingen plaats 
tussen de Nederlandse secretarissen-generaal Frederiks (Binnenlandse Zaken), Snouck-
Hourgronje (Buitenlandse Zaken), en Tenkink (Justitie) aan Nederlandse kant en Generaal-
Commissaris Wimmer van Bestuur en Justitie aan Duitse kant over de precieze formulering  
van de tekst van de af te leggen verklaring.100 In een brief van 17 september stelde de 
Rijkscommissaris de secretarissen-generaal officieel op de hoogte van de inhoud van zijn 
beschikking betreffende de nieuwe diensteed en verklaring. De beschikking bestond uit zes 
artikelen. In het eerste artikel werd aangegeven wat voortaan de tekst van de diensteed 
moest zijn. In plaats van de tot dan toe gebruikelijke eed of belofte van trouw  aan de 
Koningin en gehoorzaamheid aan de Nederlandse grondwet en andere wetten moest de 
overheidsdienaar zweren of beloven het in het bezette Nederlandse gebied geldende recht 
getrouw  toe te passen en te naleven. Artikel III  bepaalde: 
  
Wie in de toekomst een diensteed moet afleggen, moet tegelijkertijd aan degene die de eed 
afneemt een door hem ondertekende verklaring overhandigen, woordelijk luidende als volg: 
 “Ik verklaar hierbij plechtig, dat ik, zolang ik mijn ambt waarneem, de verordeningen en 
andere bepalingen van de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied en van de 
hem ondergeschikte Duitse organen naar eer en geweten zal nakomen en mij zal onthouden 
van elke handeling gericht tegen het Duitse Rijk of de Duitse weermacht. Dit bekrachtig ik 
door mijn handtekening.” 101 
 
Deze verklaring moest volgens artikel IV van de beschikking ook gevraagd worden van 
mensen die  in overheidsdienst gingen werken maar daarvoor geen diensteed hoefden af te 
leggen. Daarnaast waren ook alle onderwijzenden van openbare en bijzonder scholen 
verplicht de verklaring te ondertekenen en af te geven aan de het bevoegd gezag van de 
instelling waar ze werkten. Begin oktober kregen de gemeentebesturen van Noord-Brabant 
van Gedeputeerde Staten een afschrift toegestuurd van de instructie van de Rijks-
commissaris met het verzoek de voorschriften nauwkeurig na te leven.102  In Breda 
ontvingen alle diensten en bedrijven kort daarop van het gemeentebestuur een exemplaar 
van de instructie en een model van de verklaring. In voorkomende gevallen moest 
overeenkomstig de instructie worden gehandeld.103 Uit de  tekst van de artikelen van de 
beschikking was op te maken dat de nieuwe eed en verklaring alleen bedoeld waren voor 
degenen die ‘in Zukunft’, in de toekomst, in dienst zouden komen. Zittende ambtenaren, ook 
die van Breda, werden niet lastig gevallen met de plicht tot ondertekenen van de verklaring, 
met uitzon-dering van de leden van de politie. Commissaris-generaal Rauter drong er op aan 
dat de verklaring vanaf het begin door alle politiemensen zou worden ondertekend.104 Toen 
rector Gerretzen van het Onze Lieve Vrouwe Lyceum vroeg of de verklaring ook gold voor de 
reeds in functie zijnde leraren en meedeelde in dat geval 30 exemplaren nodig te hebben, 
kreeg hij van de burgemeester als antwoord, dat de verklaring voorlopig alleen bedoeld was 
voor nieuw personee 105l.   
 Begin 1941 kwam commissaris-generaal van Bestuur en Justitie Wimmer erachter 
dat hier en daar in het land ambtenaren die de eed moesten afleggen aan het begin van hun 
loyaliteitsverklaring een beperkend tussenzinnetje toevoegden, namelijk: ‘met inachtneming 
van de Haagsche Conventie van 18 october 1907’. Waar de suggestie om dit te doen 
vandaan kwam, was niet helemaal duidelijk volgens de brief die Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant aan de gemeentebesturen schreven.106 Dat laatste konden zij echter wel 
degelijk weten. Toen in de zomer van 1940, na de lange discussie tussen de secretarissen-
generaal en commissaris-generaal Wimmer, de tekst van de verklaring voor de ambtenaren 
was vastgesteld, kwamen de commissarissen van de provincie met bezwaren. Hield de 
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verklaring in dat ook bepalingen en maatregelen van de Duitsers die in strijd waren met het 
Landoorlogreglement getrouw moesten worden uitgevoerd? Moest er geen beperkende 
bepaling in die zin aan de verklaring worden toegevoegd? De secretarissen-generaal vonden 
een dergelijke toevoeging overbodig en hielden vast aan de oorspronkelijke tekst.107 Hier en 
daar echter in het land moet enige tijd bij het afleggen en ondertekenen van de verklaring de 
beperkende bepaling zijn gebruikt. Ook, - en vooral - bij de politie. Misschien wel vooral bij 
de politie, omdat Rauter bepaald had, dat ieder lid de verklaring zou moeten afleggen. Een 
aanwijzing daarvoor is ook de brief, die de commissaris van de provincie, een kleine maand 
na de brief van Gedeputeerde Staten voor andere ambtenaren, aan de burgemeesters 
stuurde met de opmerking dat de waarschuwing tegen de beperkende bepaling ook voor de 
politie gold. Dat is ook af te leiden uit het artikel over de Nederlandse politie tijdens de 
bezetting in deel 1 van Onderdrukking en Verzet  waarin  door de schrijver beweerd wordt 
dat de aanvankelijk toegevoegde voorwaarde ‘meer en meer op de achtergrond raakte’. Hij 
vermeldde daarbij echter geen reden.108 Die was echter duidelijk. Iedereen die een beper-
kende verklaring had afgelegd moest een nieuwe afleggen op straffe van verlies van 
baan.109 In Breda was er van een toevoeging van een dergelijke beperking door leden van 
het gemeentepersoneel geen sprake. In een politiedagorder ter gelegenheid van de eerst 
jaarwisseling na de bevrijding van het zuiden beriep commissaris van politie de Bruijn zich er 
trots op dat de Bredase politie de verklaring niet had ondertekend. Een beperkende bepaling 
was dus ook niet nodig geweest.110  
 
Van samenwerking / coöperatie naar collaboratie? 
  
Alle bestuurders en ambtenaren, alle leden van het overheidspersoneel die niet onmiddellijk 
na het begin van de bezetting ontslag hebben genomen, hebben op een of andere manier 
voor langere of kortere tijd met de Duitsers samengewerkt of voor hen gewerkt. Vanaf het 
moment dat de dienaren van het Nederlands gezag te maken kregen met het gezag van de 
bezetter ontstonden vanzelfsprekende vormen van samenwerking of coöperatie.111 In de 
Aanwijzingen van 1937 was dat ook voorzien. Zonder de medewerking van de Nederlandse 
bestuursorganen en ambtenaren zou het namelijk niet goed mogelijk zijn geweest de 
samenleving volgens de Nederlandse wetten te laten verlopen, zoals het volkenrecht 
voorschreef. De bezetter zou in dat geval zijn eigen regels kunnen gaan stellen met door hen 
zelf aangestelde ambtenaren.112 Bij een bezetting zou echter niemand, krachtens datzelfde 
volkenrecht, verplicht zijn zijn functie te blijven uitoefenen. Vanaf het moment dat het 
aanblijven van een bestuurder of ambtenaar de vijand meer voordeel zou opleveren dan de 
bevolking zou hij ontslag moeten nemen.113 Op het moment dat ‘samenwerken’ of 
‘meewerken’ met de bezetter het karakter zou gaan krijgen van ‘collaboratie’, in de zin van 
samenwerken met als doel dat door de vijand zijn politieke doelstellingen worden bereikt, 
zou het tijd moeten zijn om af te haken en ontslag in te dienen. Voor velen moest de 
gewetensnood echter wel erg groot zijn om tot zo’n beslissing over te gaan. En: op welk 
moment ging samenwerking over in collaboratie? 
  De oorspronkelijk neutrale betekenis van het woord collaboreren: meewerken of 
samenwerken, wordt sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer als zodanig aangevoeld of 
herkend. Het begrip wordt alleen nog maar opgevat in zijn ongunstige betekenis: samen-
werken met een vijand ten nadele van de staat of zijn inwoners.114 Een vorm van landver-
raad. Het meewerken met de bezetter speelde zich echter af vóór de naoorlogse periode. De 
gedragingen van overheid en ambtenaren moeten daarom bestudeerd worden vanuit de 
inzichten en gevoelswaarden van toen. Het toepassen van achterafoordelen en meningen is 
voor een historische benadering funest. Wanneer toegepast als methode van geschied-
schrijving deugt er van voorgaande historie niets of bijna niets meer en zouden we alsnog 
uitspraken moeten doen over bijvoorbeeld de genocide door Karel de Grote op de Saksen. 
Dit wil evenwel geenszins zeggen, dat er in de bezettingstijd geen vormen en gradaties van 
samenwerken met de vijand zijn geweest die uitermate verwerpelijk waren en met recht na 
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afloop van de oorlog bestraft zijn. Er moet echter voor gewaakt worden, dat niet iedere vorm 
van samenwerken of meewerken met de vijand als collaboratie in de naoorlogse betekenis 
wordt gezien. Het begrip collaboratie met zijn naoorlogse gevoelswaarde moet alleen 
gebruikt worden voor die vormen van moreel verwerpelijk handelen van instanties en perso-
nen die bewust en opzettelijk het ongeluk, - met als uiterste de vernietiging -, van anderen 
als doel of gevolg hadden.  
 Over die gelijkstelling van de begrippen ‘collaboratie’ en ‘samenwerking’ en het door 
elkaar gebruiken ervan maakte Gerard Knuvelder zich kort na de beëindiging van de oorlog 
al boos in een artikel in het weekblad  ‘De Nieuwe Eeuw.’  Hij vergeleek de ‘collaborator’ met 
de jachthond. Die ‘werkt, in optima forma, méé met de meute , hij aanbidt het doel dat hem 
gewezen wordt door zijn heer en meester’.  De waakhond daarentegen zou de binnendringer 
‘het liefst tussen de benen springen…. en de strot afbijten. Zal dat lukken? Misschien. 
Misschien ook niet. In elk geval blijft hij op zijn post’.  De collaborateur was het eens met de 
vijand en hielp hem uit overtuiging bij het bereiken van zijn doelstellingen. Degene echter die 
noodgedwongen samenwerkte met de vijand deed dat in het belang van eigen volk en kon 
dat niet anders doen dan door een vorm van samenwerking.115 Hij bewaakte als het ware de 
belangen van de bevolking.  
 Wanneer en waardoor die noodgedwongen samenwerking echter veranderde in een 
vorm van strafbare, te veroordelen collaboratie, niet alleen volgens de naoorlogse norm 
maar ook al op het moment dat de samenwerking plaats had, is veel moeilijker vast te 
stellen. Toen na de ‘eerste wittebroodsweken’ van de bezetting duidelijk werd dat de 
Duitsers hun greep op de samenleving wilden vergroten door de toepassing van elementen 
uit hun nationaal-socialistische gedachtegoed die indruisten tegen de Nederlandse samen-
leving en bijbehorende rechtsregels kwamen ook de gewetensvragen op over de grens 
tussen wat ‘nog wel’ en wat ‘niet meer’ kon. Voor sommige bestuurders en ambtenaren was 
die grens snel bereikt. Voor anderen duurde het langer.  
 
Achteraf, na de oorlog, is het moeten kiezen door bestuurders en ambtenaren voor doorgaan 
of stoppen van  samenwerking met de Duitsers, net als bij veel andere Nederlanders, gelegd 
naast de onverbiddelijke tweedeling of tegenstelling tussen ‘goed of fout’, verzet of helden-
dom, verraad of vaderlandsliefde. Het was alsof iedere bestuurder en ambtenaar onmiddellijk 
aan het begin van de oorlog  had moeten beslissen een held of een lafaard te zijn. De 
meesten echter wensten echter noch het een  noch het ander te zijn. Ze wilden goed blijven 
besturen, ook en vooral gedurende de moeilijke bezettingsperiode. De motieven en argu-
menten om aan te blijven of op te stappen waren zeker in de eerste bezettingsjaren niet 
helder van elkaar te scheiden: aanblijven om chaos te voorkomen, mee helpen aan een zo 
snel mogelijk herstel van de toestand van voor de inval, angst voor het verlies van inkomen 
en bestaanszekerheid, waar lag de grens: wanneer kwam het “tot hier en niet verder”? Eerst 
moest er meer duidelijkheid komen over de bedoelingen van de bezetter om, mede bepaald 
door karaktereigenschappen, een beslissing te kunnen nemen over de rechtmatigheid van 
bezettingsmaatregelen en de bereidheid daar aan te kunnen blijven meewerken. Burge-
meester Van Slobbe had al in zijn periode van gouverneurschap van Curaçao laten zien, dat 
hij geen man was om voor moeilijkheden of voor zijn verantwoordelijkheid weg te lopen. Zijn 
houding zal ongetwijfeld van invloed zijn geweest op bestuurders en hogere ambtenaren van 
de stad Breda. 
 
 
Gewoon doorgaan? 
 
Burgemeester, wethouders en gemeenteraad 
 
Zoals we hiervoor gezien hebben was het overgrote deel van de gevluchte of geëvacueerde 
bevolking eind juni 1940 weer terug op de tot ver in Frankrijk gevluchte personen na. De 
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allerlaatsten kwamen pas aan het einde van het jaar in hun stad terug. Begin juni was ook 
het college van Burgemeesters en Wethouders weer voltallig met uitzondering van wethou-
der Kroone die tot eind augustus in Zuid-Frankrijk verbleef.116   
 Bij het uitbreken van de oorlog zag het college er als volgt uit: B.W.Th. van Slobbe, 
burgemeester sinds 1936, voorzitter, met in zijn portefeuille Openbare Werken, Volkshuis-
vesting en beplantingen; mr. E.L.H.M. van Mierlo, loco-burgemeester, vanaf 1927 wethouder 
van financiën en onderwijs; J.N. Kroone, wethouder sinds 1937 van sociale zaken, arm-
wezen, geneeskundige en gezondheidsdienst, en personeelszaken; Mr. A.A.M. Struycken, 
wethouder sinds 1939, van gas-, water- elektriciteit- en radiodistributiebedrijven, reinigings-
dienst, slachthuis en veemarktbedrijven. Burgemeester en wethouders waren allen lid van de 
Rooms-Katholieke Staatspartij.  Gemeentesecretaris was Mr. Ph.I.E. van Woensel.117  
 De gemeenteraad bestond tijdens de door de bezetters nog toegelaten periode dat ze 
werkzaam mocht zijn, - tot september 1941 - , op basis van de verkiezingsuitslag van juni 
1939, uit totaal zevenentwintig leden:achttien van de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP), 
vijf van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP), twee van de Protestant Christe--
lijke partij (PC), één lid van de Lijst Leeman, en één van de Vrijzinnig Democratische Bond 
(VDB).118  
 Vanwege de evacuatie en moeizame terugkeer van een deel van de bevolking  lag 
het voor de hand, dat voor een reguliere vergadering in mei geen gelegenheid was 
gevonden. Eind juni waren ook de meeste leden van de raad terug van de vlucht of evacu-
atie en kon weer een vergadering worden uitgeschreven, de eerste na de Duitse inval. In mei 
1940 had de commissaris van de Koningin in opdracht van secretaris-generaal Frederiks nog 
aan de burgemeesters geschreven, dat aan raadsvergaderingen, gezien de omstandigheden 
wel nauwelijks kon worden gedacht. Indien er toch een dringende noodzaak toe was, zouden 
de besprekingen tot de strikt noodzakelijk onderwerpen beperkt moeten worden, alleen 
onderwerpen die het belang van de gemeente aangingen. Wel moest de burgemeester over 
alle belangrijke zaken met de wethouders vergaderen.119 Twee weken later echter was 
volgens de commissaris Van Rijckevorsel de toestand zodanig dat de normale verga-
deringen konden worden hervat, er wel op vertrouwend dat de burgemeester er ten strengste 
voor zou waken, dat toon en inhoud van de vergaderingen geen aanstoot zouden geven.120 
De voornaamste reden was echter dat generaal Winkelmann Frederiks opdracht had 
gegeven zijn circulaire over de raadsvergaderingen in te trekken. Die had voor zijn beurt 
gesproken!121 ‘Terughoudendheid  en toon’ van de vergaderingen werden ook beïnvloed 
door het verzoek van de Beauftragte via Van Rijckevorsel vijf dagen tevoren de agenda in te 
zenden en vijf dagen erna een besluitenlijst en een kort verslag.122   
 Op de eerste gemeenteraadsvergadering na de inval op 27 juni 1940 was Van 
Slobbe zelf niet aanwezig. Volgens het raadsverslag was hij ‘tengevolge van ambtsbezig-
heden elders verhinderd’. Onbekend is wat die bezigheden waren. De vergadering werd 
voorgezeten door loco-burgemeester Van Mierlo. In zijn inleidende toespraak tot de leden 
herinnerde hij allereerst aan de Nederlanders, onder wie ook inwoners van de stad, die hun 
leven hadden gegeven bij de verdediging van het vaderland. Ook de slachtoffers onder de 
burgerbevolking werden herdacht, vooral hen die tijdens de evacuatie of vlucht waren 
omgekomen. Wegens het gemor onder de bevolking over de nodeloosheid van de vlucht of 
evacuatie vond hij het ook nodig er op te wijzen, dat de beslissing ertoe genomen was ‘na 
rijp beraad en ernstige overweging’ en ‘de logische gevolgtrekking [was] uit de ter beschik-
king staande gegevens, dat een afschuwelijke ramp over onze goede stad ging losbarsten’. 
Gelukkig echter waren de meeste burgers ondertussen teruggekeerd en kon het stedelijk 
leven weer op gang komen. De gewijzigde omstandigheden, - het woord ‘bezetting’ werd 
door Van Mierlo niet gebruikt - , maakten  echter, aldus Van Mierlo, een aanpassing aan de 
omstandigheden noodzakelijk. Dat zou niet meevallen maar men had zich ernaar te 
schikken.  
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Gemeentepersoneel en politie 
 
Behalve de stedelijke bestuurders waren eind juni ook de meeste personen die in dienst van 
de stad werkzaam waren weer voltallig aanwezig. Het personeel van Breda bestond uit twee 
categorieën werknemers. Allereerst waren er de ambtenaren, vooral op de administratieve 
diensten van de gemeente: Gemeentesecretarie, Distributiedienst, Raad van Arbeid en 
Maatschappelijk Hulpbetoon, en de gemeentewerklieden, in groten getale te vinden bij 
Openbare Werken, Slachthuis, Gemeentereiniging, Lichtbedrijven en Waterleiding.    
 Een aparte categorie gemeentepersoneel vormde de gemeentepolitie. In stedelijke 
gemeenten met meer dan 20.000 inwoners , - Breda had er in 1940 ongeveer 52.000 -,  was 
zij verantwoordelijk voor de ordehandhaving. Weliswaar stonden de gemeentelijke politie-
korpsen onder het gezag van de plaatselijke burgemeester, maar daarboven kregen zij 
instructies van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat zowel over de burgemeesters als 
over de gemeentepolitie het oppertoezicht had. Na de vlucht van het grootste deel van de 
Nederlandse regering naar Londen werd de leiding van het departement waargenomen door 
de hiervoor al enkele malen genoemde secretaris-generaal Dr. Mr. K.J. Frederiks. De situatie 
werd na de Duitse inval voor de politie-ambtenaren gecompliceerd daar in de Verordening 
van Rijkscommissaris Seyss-Inquart van 29 mei 1940 over de uitoefening van de regerings-
bevoegdheden in Nederland werd bepaald, dat het bewaren van de openbare rust, orde en 
veiligheid aan de Nederlandse politie bleef opgedragen maar dat die politie tegelijkertijd 
onder het toezicht van de Duitse politie werd gesteld.123 Door onder toezicht van Binnen-
landse Zaken en Justitie die taak naar behoren uit te voeren zou Duitse bemoeienis kunnen 
worden voorkomen of beperkt. Het zou echter ook betekenen, dat de indruk ging ontstaan 
dat de politie te gewillig meewerkte met de handhaving van een orde die de bezetter teveel 
ten goede kwam en zo een verlengstuk werd van het bezettingsbestuur. 
 Het Bredase korps bestond bij het uitbreken van de oorlog uit totaal 97 personen.124 
Sinds juni 1937 had commissaris A.C. de Bruijn er de leiding over. Wegens de oorlogs-
dreiging was hij als kapitein van het Nederlandse leger opgeroepen en bevond hij zich 
tijdens de meidagen in de Vesting Holland.125 Zijn vervanger was hoofdinspecteur J.P.C. 
Mansvelt die al vanaf 1926 de functie van waarnemend commissaris bekleedde. De feitelijke 
leiding  van het politiekorps kwam echter kort na de evacuatie van 12 mei 1940 in handen 
van inspecteur J.H. de Groot wegens de late terugkeer uit Frankrijk van Mansvelt. Diens 
vertrek naar Frankrijk onder omstandigheden die op zijn minst merkwaardig genoemd mogen 
worden, leidde na terugkomst in Breda tot wat in een geheime vergadering van de gemeen-
teraad aan de orde werd gesteld als de ‘de kwestie Mansvelt’. Verderop in dit hoofdstuk 
wordt zijn degradatie en ontslag aan de orde gesteld.126   
 
Het doorwerken van gemeentelijke ambtenaren, werklieden en politiepersoneel, nadat de 
Duitse bezettingsmacht zijn posities had ingenomen, is na het einde van de oorlog 
onderwerp van veel discussies en schriftelijke publicaties geweest en heeft in het algemeen 
het beeld opgeroepen, dat ambtenaren en politie wel erg weinig principieel zijn geweest in 
hun houding en reactie tegenover de bezetter. Zij werden aan de ‘foute’ kant weggezet, want 
‘goed’ waren ze zeker niet. Dat heeft er echter ook toe geleid, dat pogingen werden 
ondernomen dat beeld te corrigeren in de ‘goede’ richting.127 Ambtenaren en politiemensen 
hadden, - en hebben nog (?)-  echter het imago in nog grotere mate dan de doorsnee 
landgenoot in die tijd gezagsgetrouw en gehoorzaam te zijn geweest. Anders zouden ze wel 
een ander beroep gekozen hebben!128 In een hiërarchisch systeem zoals van leger en politie 
is gehoorzaamheid en doen wat er gezegd wordt een vanzelfsprekend en normaal verschijn-
sel. Zeker in het begin van de bezetting was het niet te verwachten, dat ambtenaren en 
politie zich anders zouden gaan gedragen dan ze tot dan gedaan hadden. Zij volgden het 
voorbeeld van degenen die boven hen stonden, van diegenen die al of niet met de Aan-
wijzingen ‘in hun hand’ de opdracht gaven het werk zoveel mogelijk in het belang van de 
bevolking voort te zetten. Of, zoals Mr. K.J. van Nieukerken het in zijn genoemde rede op de 
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jaarvergadering van de vereniging van hogere overheidsambtenaren te Maastricht, - daar 
was ook gemeentesecretaris Van Woensel als bestuurslid aanwezig -, in juni 1939 had 
gezegd: ‘de burgerlijk ambtenaar [moet] zich nooit laten verleiden tot eenigerlei daad van 
geweld of tegenweer en deze ook bij de burgerij energiek en zooveel mogelijk tegengaan’.129  
De bezetter met een strijdbare geest tegemoet treden was niet aan te bevelen, zeker toen 
bleek, dat die gematigd optrad. Dat was niet uit opportunisme maar uit overtuiging.130  
 
Aufsichtsverwaltung: toezicht of inmenging?  
 
In een  brief van 30 mei 1940 droeg  Commissaris van de Koningin Van Rijckevorsel de 
burgemeesters van Noord-Brabant op de bijgevoegde affiches over de overname van de 
macht door Rijkscommissaris Seyss-Inquart op te hangen. Volgens een potloodopschrift op 
de brief die in Breda aankwam, werd die opdracht uitgevoerd en één exemplaar van de 
aanplakbiljetten in het archief opgeborgen.131  
 Een paar weken later werd bekend, wie de vertegenwoordiger van de Rijks-
commissaris, de Gevolmachtigde of Beauftragte, in de provincie zou zijn: Alfred Weber. Op 
korte termijn wilde de laatste persoonlijk kennismaken met de burgemeesters van de 
voornaamste gemeentes van de provincie. De ontmoeting werd vastgesteld op maandag 24 
juni om half twaalf in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch.132 Of Van Slobbe aan de 
uitnodiging gehoor heeft gegeven is in het archief niet terug te vinden, maar is aan te nemen, 
temeer daar de Beauftragte al snel, 2 juli, de stad met een bezoek wenste te vereren.  
   De Beauftragten hielden als hoogste vertegenwoordigers van de Duitse ‘Aufsichts-
verwaltung’, namens Seyss-Inquart, toezicht in de elf provincies en de steden Amsterdam en 
Rotterdam. Zij waren in de woorden van de Rijkscommissaris, die hij in de eerste bespreking 
met hen gebruikte zijn ‘kleine Reichskommissare’. Zij controleerden de provinciale en 
gemeentelijke besturen. Formeel hadden zij daarbij niet het recht instructies of bevelen te 
geven, maar in de praktijk  had een aantal van hen die niet nodig om ten opzichte van de 
besturen hun zin door te drijven. Noord-Brabant heeft in totaal vier Gevolmachtigden of 
Beauftragten gehad, onderling nogal van elkaar verschillende figuren: Alfred Weber (mei 
1940 -31 juli 1940), Willi F.A. Ritterbusch ( 31 juli 1940-oktober 1941), Dr. Robert Thiel (okt. 
1941-22 april 1944), en Heinrich O.A.E. Sellmer (mei –oktober 1944)133. Hun optreden en 
karakteristiek zal in de loop van dit onderzoek, waar nodig, nog aan de orde komen.  
 
Was het werkelijk de bedoeling van de Duitsers het Nederlandse bestuur zoveel mogelijk in 
tact te laten en grotendeels zijn gang te laten gaan en er slechts toezicht op te houden, zoals 
de term ‘Aufsichtsverwaltung’ suggereert, of was het de bedoeling de greep erop steeds 
meer te versterken? Uit de letterlijke tekst van het aanstellingsbesluit van Rijkscommissaris 
Seyss-Inquart valt op te maken dat het Nederlandse gezag alleen in werking mocht blijven, 
wanneer het de uiteindelijke belangen van het Derde Rijk niet in de weg zat.134 Bij het begin 
van de bezetting was dat echter niet zo duidelijk. In die eerste maanden konden de meeste 
Nederlanders zich geen voorstelling maken van de ware aard van de maatregelen en 
verschrikkingen die in het verschiet lagen. Velen dachten op basis van het gematigde 
optreden van de Duitsers gedurende de eerste maanden en de misleidende redevoeringen 
van de nieuwe Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart, dat er wel een modus vivendi met de 
nieuwe machthebbers te vinden zou zijn, als van Nederlandse kant maar loyaal zou worden 
meegewerkt. Op die manier hoopten de Nederlandse bestuurders  de belangen van land en 
inwoners zo goed mogelijk te behartigen. Gevolg van die houding was ook, dat aanblijven de 
meest voor de hand liggende optie was. Weggaan zou de weg vrijmaken voor een grotere 
Duitse invloed en greep op de samenleving. Ook burgemeester Van Slobbe was die mening 
toegedaan. Hij gebruikte in zijn naoorlogse biografische schets, net als Warmbrunn dat deed 
met de term ‘honeymoon’, een ‘zoet’ beeld:  
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Den eersten tijd namen de Duitsche militairen een correcte houding aan. Ook de politieke 
instanties liepen niet hard van stapel. Men dacht de Nederlander, met wat de Duitscher 
onder honing verstaat, te vangen.135 
  
Zijn collega Moons van Helmond probeerde net als vele andere Noord-Brabantse 
burgemeesters in het begin met de Duitsers tot een werkbare verstandhouding te komen in 
het belang van de bevolking. Aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden was daarbij 
vanzelfsprekend.136 Volgens burgemeester Bleeker van Dordrecht was het duidelijk, dat de 
bezetter vergaande rechten had, conform de bepalingen van het Landoorlogreglement en 
dat hij dat tot een bepaalde grens te accepteren had. Hij zou correct zijn, voor zover hij zelf 
correct behandeld zou worden.137 Dat was dezelfde formulering die Seyss-Inquart had 
gebruikt in zijn rede bij zijn inauguratie.138 De in maart 1942 afgetreden burgemeester van 
Utrecht G. ter Pelkwijk schreef in een brief aan zijn  commissaris van de provincie in mei 
1941 dat hij vanaf het begin gestreefd had naar een loyale houding.139 Als dat in het begin 
van de bezetting de opvatting en houding was van burgemeesters van wie na de oorlog , 
zoals Bleeker het over zichzelf  in het voorwoord van zijn brochure  formuleerde, het beleid 
niet openlijk werd aangevallen, kon van de onder hen werkende ambtenaren, werklieden en 
politiepersoneel niet anders verwacht worden dan dat zij hun werk zo goed mogelijk 
probeerden voort te zetten zoals ze dat gewend waren. 
 In werkelijkheid  kwam het er echter voor de Nederlandse bestuurders, ambtenaren 
en politiemensen op neer, dat zij als instrumenten van de gezagshandhaving, naast hun 
Nederlandse overheden in toenemende mate te maken gingen krijgen met een civiele be-
stuursvorm waarin de bezetter zich in bepaalde gevallen tot hoogste gezagsdragers ver-
klaarden en de eigen Nederlandse wetten en normen aan de kant zetten. Ze kwamen als het 
ware tussen hamer en aambeeld te zitten.  
 Tegelijk met de wederzijdse beleefdheidsbezoeken van provinciale en gemeen-telijke 
bestuurders en de ‘toezichthoudende’ bezetters aan elkaar begonnen ook de eerste op zich 
nog onschuldige lijkende maatregelen van bezetterskant de gang van zaken bij bestuur en 
overheidspersoneel te beïnvloeden. Het zou niet alleen bij Aufsicht of toezicht blijven! 
 Als een beleefdheidsmaatregel kon nog uitgelegd worden, dat de geüniformeerde 
diensten elkaar moesten groeten. In de tweede week van juni kregen de burgemeesters van 
de Commissaris van de Koningin een kopie van de brief van de secretaris-generaal van 
justitie aan de laatste met de opdracht het politiepersoneel van hun gemeente te instrueren, 
dat voortaan leden van de Weermacht en de Duitse politie, inclusief de S.S., gegroet 
moesten worden. Een gelijkluidende instructie was kort tevoren ook gegeven aan de leden 
van de Duitse politie en weermacht.140 De animo van de gewone Nederlandse politieman tot 
groeten van de Duitsers bleek echter niet zo groot te zijn. Als excuus daarvoor werd in het 
begin de onbekendheid met de Duitse  rangkentekens gehanteerd maar ook na de publicatie 
van een overzicht van Duitse rangen en bijbehorende uniformen en tekens in het Algemeen 
Politieblad van 25 juli 1940 bleven de klachten over nalatigheid bij de politie bestaan.141 
Opvallend is dat op het hogere, leidinggevende niveau in correspondentie, ‘op papier’, aan 
deze zaak strikt de hand werd gehouden. Brieven van  politiecommissaris, burgemeester en 
commissaris van de provincie hierover bevatten steeds zinsneden als ‘strikte opdracht’, ‘de 
hand er aan houden’, ‘toezicht op naleving’ maar op straat had dat niet veel uitwerking. Het 
is een voorbeeld van het de gehele oorlog voortkomende verschijnsel, dat de officiële 
stukken de indruk geven van het naleven en willen naleven van de Duitse orders, maar de 
uitvoering ervan op het dagelijkse niveau van de gewone politieman of ambtenaar nogal 
eens te wensen overliet. Waarschijnlijk verklaart dit ook de na de oorlog bij de zuiverings-
zaken en -processen vaak gehoorde beschuldiging dat de leiding teveel met de Duitser had 
meegewerkt of gecollaboreerd, en dat het verzet tegen maatregelen van de bezetter zich 
vooral geuit had op het lagere niveau.  
 Veel gevaarlijker dan de groetplicht was de verplichting die in dezelfde maand juni  
aan Nederlandse politiekorpsen werd opgelegd ambtenaren van de Sicherheitspolize (Sipo), 
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die zich konden legitimeren met een ovale penning met het inschrift ‘Geheime Staatspolize’ 
en een nummer, desgevraagd inzage te geven in kartotheken en andere gegevens.142  
 Een ander middel om inzicht en daardoor Aufsicht of toezicht te krijgen op Neder-
landse gegevens en verhoudingen die voor de bezetter van groot belang waren, was de 
aanstelling van de zogenaamde Fachberater of adviseurs bij de gemeentelijke arbeids-
beurzen. Bij de Bredase arbeidsbeurs, - de officiële benaming was sinds 1922: ‘Dienst der 
Arbeids-bemiddeling en Werkeloosheidsverzekering -,’ werd de Rijnlander Blank aangesteld, 
een ‘aardige vent’ maar wel verantwoordelijk voor het in het kader van de arbeidsinzet naar 
Duitsland sturen van veel inwoners uit Breda en omgeving.143 Er zouden spoedig nog veel 
ingrijpender maatregelen volgen om de gemeentelijke dienst of arbeidsbeurs onder Rijks-. -
lees- Duitse controle te krijgen. De verplichte tewerkstelling in Duitsland werd één van de 
meest gevreesde en ontdoken aspecten van de Duitse bezettingspolitiek. In het laatste 
oorlogsjaar 1944 was Blank samen met de waarnemend NSB-burgemeester J.C. van der Aa 
de gehate man die inwoners verplichtte in het westen van Noord-Brabant, Zeeland en 
tenslotte in het Mastbosch, ten zuiden van de stad, versperringen op te werpen en tank-
grachten  te graven tegen het oprukken van de geallieerden. Hij was toen zo gehaat dat hem 
op Dolle Dinsdag werd aangeraden te vluchten wegens het persoonlijk gevaar dat hij anders 
zou lopen.144 
  
Zoals al vermeld hadden de gemeenteraden zichzelf, in mei 1940 aangespoord door de 
commissaris van de Koningin Van Rijckevorsel, beperkingen opgelegd met betrekking tot 
inhoud en toon van hun vergaderingen, een vorm van ‘tijdige’ censuur van zichzelf, die al 
spoedig door de bezetter werd overgenomen. De verplichting van Beauftragte Weber in Den 
Bosch hem agenda’s en korte verslagen op te sturen van de raadsvergaderingen zal tot 
extra voorzichtigheid geleid hebben.145 In de verslagen van de ongeveer maandelijks gehou-
den raadsvergaderingen van 1940 en 1941 is als gevolg van dat alles niets opwindends te 
vinden. Van een aantal bijeenkomsten werden ook geheime notulen gemaakt die de bezetter 
niet ter inzage kreeg. 
 Naast de maatregelen van de bezetter die ten doel hadden meer  zicht en daardoor 
ook greep te krijgen op wat er in Nederland gebeurde, werd al in de eerste maanden van 
1940 een begin gemaakt weg met de nazificatie van samenleving en bestuur. Gezien de 
politiek van de zachte hand die toen nog werd gevoerd hoopten de Duitsers, dat er een 
‘nazificatie van onderaf’’, een vorm zelfnazificatie, mogelijk zou zijn.146 Een gematigde poli-
tiek zou sympathie kweken voor het nationaal-socialistische gedachtegoed en, via initiatie-
ven en maatregelen die hopelijk in de Nederlandse samenleving zelf zouden ontstaan en die 
een mate van verwantschap of meegaandheid daarmee vertoonden, zou een proces van 
zelfnazificatie op gang kunnen komen. Voorbeelden daarvan zijn te vinden in de ruimte die 
de Nederlandse Unie korte tijd van de bezetter kreeg en in de grote mate van samen-
werking die in de geschiedbeoefening, met name de archeologie, tot stand kwam tussen 
Nederlandse en Duitse instanties.147 Verderop komen die onderwerpen nog aan de orde. 
Eenzelfde soort poging nationaal-socialistische en Nederlandse cultuur-historische studie en 
belangstelling te doen samenvallen is te vinden op het gebied van de heemkunde.148 Het 
Bredase voorbeeld van twee heemkundige kringen tijdens de oorlog naast elkaar die 
onmogelijk met elkaar konden gaan samenvallen illustreert op treffende wijze de mislukking 
van de Duitse nazificatiepolitiek.149 
 Een ander vorm of werkwijze om Nederland en zijn bewoners te nazificeren was het 
uitschakelen van eigen Nederlandse organisaties en verenigingen en alleen nationaal-
socialistische of met het nationaalsocialisme sympathiserende toe te staan. Het begon eind 
juni 1940 met de opheffing van het verbod voor ambtenaren om lid te worden van de NSB, 
de Nationaal-Socialistische Beweging onder leiding van Anton Mussert. De hoop van de 
NSB-leider was dat veel leden van het overheidspersoneel zouden toetreden en op die 
manier ook meer invloed van de NSB op het bestuur zou kunnen ontstaan. Helaas voor hem 
waren de Duitsers, wetende dat de partij niet erg populair was bij het gros van de 
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Nederlandse bevolking, nog niet bereid de partij daarbij ook al een bevoorrechte positie te 
geven. Zij wilden eerst wachten op andere vormen van sympathie voor  hun ‘nieuwe orde’, 
gesteund door een breder publiek.  
 De oprichting van het Rechtsfront was ook een voorbeeld van zelfnazificatie onder 
Duits toezicht. Begin augustus 1940 kondigde NSB-leider Mussert de oprichting aan, 
‘bedoeld als een organisatie van allen, die op enigerlei wijze in dienst staan van de handha-
ving van het recht in de Nederlandse staat’.150 Het was een initiatief van drie Amsterdamse, 
nationaal-socialistische politie-inspecteurs met een aantal sympathisanten, die een eigen 
nationaal-socialistische vakorganisatie wilden van hoger en lager politiepersoneel. Zij 
hadden daarmee gereageerd op het ontstaan in juli 1940 van de Centrale Politie Federatie, 
CPF, een bundeling van de drie bestaande bonden van lager politiepersoneel, die op die 
manier hoopten ook onder een bezetting hun identiteit en positie te kunnen handhaven.151 
De aanhang van het Rechtsfront bleef in Breda beperkt tot de elf NSB-leden onder het 
personeel.152 In dat opzicht is de nazificatie van de Bredase politie, in de betekenis van 
aanhangers worden van de nationaal-socialistische ideologie en idealen, een mislukking te 
noemen, net zoals bij de Nederlandse politie en bevolking in het algemeen.  
 De instelling van een civiel, toezichthoudend bestuur over Nederland wekte in de 
eerste maanden van de bezetting de indruk bij bestuurders dat zij, mits enige aanpassingen 
en toegevingen, door konden gaan met de wijze van besturen die ze gewend waren, dat er 
ruimte zou zijn voor een eigen Nederlandse inbreng. Onduidelijk was nog in hoeverre de 
bezetter zich zou mengen in de bestuurlijke gang van zaken en wat de uiteindelijke ideolo-
gische doelstellingen waren met Nederland en zijn bevolking. Pas achteraf werd duidelijk dat 
de Inschatting van de bestuurders niet de juiste was. De Aufsichtsverwaltung veranderde 
gaandeweg in een totale inmenging. 
 
Het ‘eigen’ initiatief van de Nederlandse Unie 
  
In de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog is de Nederlandse Unie één van de 
controversiële onderwerpen. Waren de oprichters en leden collaborateurs in de naoorlogse 
zin van de zuiveringen, waren ze aanpassers aan de ‘Duitse’ realiteit, of waren ze 
vernieuwers van het verdeelde en verzuilde  vaderland uit de crisisjaren?153 Lange tijd waren 
publicaties over de Unie beperkt in aantal en summier, ‘een korte schets met een oordeel, 
meestal afwijzend of vergoelijkend, slechts zelden duidelijk positief en goedkeurend, en het 
is weer voorbij.’154 Dat epitheton ‘summier’ gold in ieder geval niet voor de langlopende 
(1968-1971) vijftiendelige artikelenserie in het weekblad ‘Vrij Nederland’ van de hand van 
redacteur Jan Rogier: Een zondagskind in de politiek, over de bekende KVP-politicus en 
bestuurder J.E. de Quay, één van de oprichters en leiders van de Nederlandse Unie. De 
serie had bij het ‘grote publiek’ een sterk negatieve invloed op de meningsvorming over de 
Unie. De publicatie paste in de tijdgeest van toen met zijn moreel geladen mening over wat 
goed en fout was tijdens de bezetting.  
 
In 1972 verscheen deel  4 van het grote werk van L. de Jong waarin aan de oprichting en 
eerste periode van de Unie aandacht werd besteed.155 Het leidde onmiddellijk tot een reactie 
van het Driemanschapslid Mr. L. Einthoven, hoofdcommissaris van politie van Rotterdam bij 
het uitbreken van de oorlog, onder de veelzeggende titel, Heeft de afwezige ongelijk? 156 Het 
was een hoofdstuk of onderdeel van de memoires, die Einthoven in 1974 publiceerde maar 
zijn verontwaardiging over de voorstelling van zaken, die de Jong met name over de inten-
ties van de Unie had gegeven, leidde er toe dat hij het hoofdstuk in 1973 apart uitgaf. Ook 
een tweede lid van het Driemanschap, Dr. J.T. Linthorst Homan, toenmalig commissaris van 
de Koningin in Groningen, gaf in 1974 zijn ‘levensherinneringen’ of memoires uit.157 
 In 1999 kwam Wichert ten Have met zijn monografie over de Unie. In de ondertitel zat 
de meervoudige conclusie over De Nederlandse Unie al opgesloten: De Nederlandse Unie 
betekende ‘aanpassing, vernieuwing en confrontatie’. De Unie was ook de uiting van het 
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nieuwe gemeenschapsdenken, zoals dat zich had gemanifesteerd in de vooroorlogse jaren, 
en dat in de plaats moest komen van de verdeelde politieke constellatie, die geen uitweg wist 
te vinden uit de economische en politieke crisis van de jaren dertig. Kernidee van zijn werk 
was wat hij de ‘zelfbeschermingshypothese’ noemde, de veronderstelling, dat er mogelijk-
heden bestonden om het eigene van de Nederlandse samenleving te bewaren en ook de 
nationale zelfstandigheid te bewaren door, uitgaande van de bestaande realiteit, met de 
Duitsers in een bepaalde mate samen te werken.158 Een ogenschijnlijk nieuwe gedachte, 
maar in werkelijkheid slechts een nieuwe woord voor de al eerder door anderen geopperde 
veronderstelling of hypothese dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking, - 
van hoog tot laag, bestuurders en gewone mensen -, niets van de Duitsers en hun ideologie 
moest hebben, zoveel mogelijk probeerde het eigen persoonlijk en openbaar/bestuurlijk 
leven na de meidagen van 1940 voort te zetten, binnen een weliswaar gewijzigde context. 
Daarbij was het van groot belang de bezetter niet zodanig voor het hoofd te stoten, dat die 
een reden tot ingrijpen vond. Dit verlangen spoorde aanvankelijk wonderwel met de welwil-
lende houding die de bezetter toonde. Deze eerste periode was die van ‘afwachten en 
aanzien’, de periode die definitief aan zijn einde kwam met de ‘terzijdestelling’,- feitelijk 
opheffing -,van de gemeenteraden op 1 september 1941. Toen begon de periode van buigen 
of barsten, de toenemende confrontatie met de bezettende macht. Het bestaan en optreden 
gedurende ruim een jaar van de Nederlandse Unie en de Duitse reacties daarop illustreren 
op een treffende manier de aftastende atmosfeer van de eerste periode. De ontwikkelingen 
gedurende die periode toonden aan, dat de met elkaar tegenstrijdige bedoelingen van de 
Nederlanders en de Duitsers wel moesten leiden tot een toenemende confrontatie. De Unie 
moest wel verliezen. 
  In de tweede helft van juni en de eerste twee weken van juli 1940 werden de eerste 
tekenen zichtbaar die tot de oprichting van De Nederlandse Unie zouden leiden. Een 
‘Viermanschap’, bestaande uit  de commissaris van de Koningin in Groningen J.T.  Linthorst 
Homan, de regeringscommissaris van de arbeid J.E. de Quay, de Rotterdamse hoofdcom-
missaris van politie L. Einthoven en het hoofd van de afdeling hoger onderwijs van het 
departement van onderwijs, kunsten en wetenschappen, H.J. Reinink, was in de tweede helft 
van juni generaal-commissaris Schmidt komen vragen, wat zijn reactie zou zijn op de 
oprichting van een beweging die in de plaats zou komen van de bestaande politieke partijen 
en een nieuwe ordening van de samenleving zou betekenen op basis van een corporatieve 
grondslag, eendracht, gemeenschapszin, arbeid, vrijheid van godsdienst en meningsuiting, 
en trouw aan Oranje.159 De Unie was ook een uiting van het gemeenschapsdenken uit de 
vooroorlogse periode als uitdrukking van de nieuwe tijd. Achteraf gezien lijkt het onbegrij-
pelijk, dat iemand tijdens de bezetting met een dergelijk plan bij de Duitsers aankwam in de 
veronderstelling dat het enige kans van slagen had. Het geeft echter aan, dat de bestudering 
van historische verschijnselen en personen ‘in zijn achteruit’, door terug te kijken, wel tot 
onbegrip moet leiden van die verschijnselen en personen. Waren genoemde bezoekers van 
Schmidt in juni 1940 oprecht in hun bedoelingen, waren ze lichtgelovig, verstonden ze de 
tekenen van de tijd niet? In ieder geval kwamen ze er al spoedig achter, dat ten aanzien van 
een aantal onderdelen van hun plan de Duitsers onverbiddelijk waren. De trouw aan de 
monarchie en het vasthouden aan vrijheid en zelfstandigheid bleken voor de Duitser 
onverteerbaar. In een vergadering met afgevaardigden van de politieke partijen in het begin 
van juli werd duidelijk, dat die wilden vasthouden aan het Huis Oranje. Na veel discussie 
werd een manifest opgesteld en besloten tot de oprichting van een Nationaal Comité. Homan 
werd voorzitter en de Quay een van de leden. De overige leden behoorden niet tot de 
bekende persoonlijkheden van voor de Duitse inval. Door Colijn werd dat gezien als een 
‘toegefelijkheid’ ten opzichte van de ‘jongeren’ die niet behoorden tot het oude politieke 
establishment.160 De Duitsers verzetten zich tegen de ideeën in het manifest over de positie 
van het Huis Oranje en de handhaving van nationale onafhankelijkheid en vrijheid. Dat was 
voor een aantal  leden van het Nationaal Comité, onder wie oud-minister J. Donner, reden 
zich als lid terug te trekken. De  oprichting van een ‘Nederlandse Unie’ leek schipbreuk te 
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gaan lijden. Schmidt werd daarvan in kennis gesteld.161 Van vele kanten werd echter druk 
uitgeoefend op het viermanschap het initiatief van een paar weken tevoren, de oprichting van 
een nieuwe beweging met een eigen program, weer ter hand te nemen. Dinsdag 23 juli werd 
in haast een oproep aan de Nederlandse bevolking opgesteld die dezelfde middag nog aan 
Schmidt ter goedkeuring werd voorgelegd door het Driemanschap Einthoven, Linthorst 
Homan en De Quay. (Reininks was afgedankt.) Van Oranje, democratie en onafhanke-
lijkheid werd niet meer gesproken, wetend dat die termen openlijk niet acceptabel waren 
voor de Duitsers.162 Het wilde niet zeggen dat de Unie, en haar massale aanhang, daar 
tegenstander van was.  
 Er werd snel gewerkt. De dag erna, woensdag 24 juli, verscheen de oproep in de 
kranten en zaterdag 27 juli werd het programma van de beweging onder de Nederlandse 
bevolking verspreid. In Breda werden op die dag in de binnenstad 1750 exemplaren van de 
krant aan het winkelende publiek uitgedeeld. Op het inderhaast opgerichte voorlopige  
kantoor in de Minister Nelissenstraat kwamen zich, nog voor er echte propaganda was 
gevoerd, al honderden mensen aanmelden voor het lidmaatschap.163 De aanhang van de 
Nederlandse Unie was in Noord-Brabant en Limburg erg groot, meer dan 100.000 leden, 
aanzienlijk meer dan in de meeste andere provincies. Daar werden verscheidene verkla-
ringen voor gegeven, waaronder de ‘actieve steun van de vanouds dominerende bisschop-
pen’.164 Of die steun werkelijk zo actief was, valt echter te betwijfelen.  De sympathie van het 
episcopaat ging maar tot een bepaalde grens. In een circulaire van de bisschoppen van 14 
augustus 1940 aan de geestelijk adviseurs van de katholieke organisaties werd duidelijk op 
de rem getrapt.165 De ’eenheidsgedachte’ was, aldus pater Stokman, in de eerste maanden 
van 1940 ‘om zoo te zeggen’ niet van de lucht. Het eerste voorbeeld dat hij vervolgens 
noemde, was de Nederlandsche Unie, in de persoon van De Quay, die in een artikel in de 
Maasbode van 8 juli had gepleit voor één Nederlandse jeugdorganisatie, niet voor een 
federatie van verenigingen maar voor een werkelijke eenheid. Het bedenkelijke in dit en 
andere voorbeelden was, volgens de bisschoppen, dat in de eigen katholieke kringen 
stemmen opgingen voor eenheidsorganisaties zonder principiële differentiatie naar geloof of 
ideologie. De nationale eenheid mocht niet als motief gebruikt worden om de katholieke 
organisaties op te heffen. Een betere verklaring voor de grote aanhang van de Unie in 
Noord-Brabant vormden de contacten en invloed die de Brabander de Quay er had met 
andere personen en groeperingen die naar een of andere vorm van eenheid, vernieuwing en 
vaderlandsliefde streefden. 166 
 
Breda en de Nederlandse Unie 
   
Ook In Breda was de toeloop naar de Unie groot. De Bredase geschiedschrijver Hallema 
formuleerde het kort na de oorlog als volgt: 
  
‘De Nederlandsche Unie had de voorzichtige belangstelling van het grootste deel van de 
Bredasche bevolking.’ 167 
 
Met die ‘voorzichtige’ benadering doelde hij niet zozeer op een geringe belangstelling of een 
gering aantal leden, maar op de aarzelingen die hem waarschijnlijk ook zelf bekropen ten 
tijde van het bestaan van de Unie ten aanzien van de precieze ideologische inhoud en 
bedoelingen van de Unie. Hallema was zelf ook betrokken bij de plaatselijke organisatie van 
de Unie in Ginneken.168 Voor de meeste aanhangers van de Unie ging het niet zozeer om 
die inhoud en bedoelingen, maar vooral om een nationale reflex ten opzichte van Duitsers en 
de onpopulaire NSB. Van de programmatische-ideologische  inhoud zullen de meesten 
weinig kennis genomen hebben of, als ze dat al wel deden, pakten ze uit de tekst datgene 
wat er aan nationaal-Nederlandse gedachten in stond. Of er tussen hen, de gewone leden, 
en de leiding, het Driemanschap van de Unie, een tegenstelling in bedoelingen bestond, 
zoals de Jong constateerde, is daar niet uit op te maken, evenmin de suggestie in zijn 
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woorden dat de Unie op de schaal van goed-en-fout naar de verkeerde kant is doorgeslagen. 
De geschie-denis van de Nederlandse Unie is te gecompliceerd om tot een tweedeling van 
leiding en aanhang te besluiten.169 In bijna iedere organisatie of vereniging zijn er verschillen 
tussen de leiding en de aanhang te constateren,- zeker wanneer die laatste massaal is.  

uceren’.  

   Er zijn helaas geen gegevens meer voorhanden die het aantal leden van Breda 
kunnen aantonen, maar uit indirecte aanwijzingen is op te maken dat Breda niet verschilde 
van de rest van het zuiden. Na het verbod van de Nederlandse Unie in december 1941 werd 
het kantoor een aantal malen bezocht door leden van de Sicherheitsdienst en een paar 
nationaal-socialistische leden van de Bredase politie en is de administratie en het meeste 
meubilair verdwenen.170 Gezien de grote toeloop bij de inschrijvingen werd naast het 
hoofdkantoor een aantal bijkantoren geopend in Ginneken en Princenhage. Het hoofd-
kantoor was korte tijd gevestigd in de Minister Nelissenstraat 14, maar werd al spoedig 
gevestigd aan Marksingel 2, in het voormalige kantoor van de Burgerlijke Armenzorg. Toen 
dat op een dinsdagavond in begin september geopend werd was de belangstelling van het 
publiek erg groot.171 Ook vooraanstaande Bredanaars werden lid. De zoon van burge-
meester Van Slobbe colporteerde met het blad van de Unie.172 Of het juist is dat, wethouder 
A.A.M.Struycken, na de oorlog korte tijd (1950-1951) minister van justitie, in het begin van de 
bezetting  enige tijd als secretaris van de afdeling Breda heeft gefungeerd, zoals het 
Biografisch Woordenboek Nederland vermeldt, is niet zondermeer als waar aan te nemen.173 
Uit de schaars voorhanden staande gegevens zijn wel namen van andere personen als 
voorzitter en secretaris van de Bredase afdeling overgeleverd, maar niet die van Struycken. 
Los van zijn sympathie voor de Unie zou een bestuursfunctie in de Unie  ook niet goed te 
verenigen zijn geweest met zijn positie als wethouder. Toen hij in november 1941 zijn 
ontslag als wethouder indiende en kreeg, was van de Unie al nauwelijks sprake meer. Van 
het Bredase politiekorps was alleen inspecteur Vossenaar lid.174 
 De eerste echte problemen met de bezettende macht begonnen voor de Nederlandse 
Unie, ook in Breda, na de publicatie van het artikel “Voor ons of tegen ons” in het Weekblad 
De Unie op 22 maart 1941. Behalve het feit dat de titel in feite een citaat was uit een 
redevoering van Seyss-Inquart,- kort daarvoor, waarin hij de Nederlanders en de Unie 
uitnodigde te kiezen voor de Duitsers en hun ideologie -, riep de inhoud van het artikel nog 
een aantal ergernissen bij de bezetter op. Pas als de Nederlandse zelfstandigheid verzekerd 
was, zou, aldus de Unie, het land een bijdrage kunnen gaan leveren aan de opbouw van een 
nieuwe Europese gemeenschap. Bovendien was het zo, dat een deel van het Koninkrijk nog 
steeds in oorlog was met de Duitsers. Ondermeer vocht  de Nederlandse marine nog aan de 
zijde van de Engelsen. Ook bevatte het artikel een indirecte aanval op de NSB van Mussert, 
die als een slaafse navolger van de Duitse nationaal-socialistische ideologie werd 
gekenmerkt.175 In de weken na het artikel volgde een aantal maatregelen. Het colpor-
tageverbod van 1 april was daarvan één van de ingrijpendste daar de straatverkoop de 
meeste financiële middelen inbracht. Op donderdag 3 april 1941 moest waarnemend com-
missaris van politie Brouwer zijn agenten opdracht geven nauwlettend erop toe te zien, dat 
er dat weekend op straat niet gevent werd met het weekblad van de Unie.176 Begin april 
werd het voeren van de eigen vlag verboden en van 11 tot 14 april, een lang weekend, 
werden zelfs alle activiteiten verboden.177 Als gevolg van het eveneens uitgevaardigde 
verbod voor de Unie met meer dan twintig personen te vergaderen, - anders was vooraf 
toestemming nodig -, verwachtte, en hoopte, de plaatselijke Unie-afdeling van Ginneken voor 
een in mei uitgeroepen vergadering meerdere malen te moeten vergaderen. Om dat vooraf 
te weten moest daarom iedereen die de vergadering wenste te bezoeken, zich tevoren bij 
het bestuur ‘introd 178

 De verhoudingen tussen de Nederlandse Unie en de Duitsers werden nog veel 
scherper naar aanleiding van de overval op de Sovjet-Unie op 22 juni 1941. In een 
redevoering op het Amsterdamse Ijsclubterrein op vrijdagavond 27 juni riep Seyss-Inquart de 
Nederlanders op ‘de blik naar het oosten te richten’ en Duitsland te steunen in zijn strijd 
tegen het bolsjewisme. De leider van Nationaal Front, Arnold Meyer, schreef daarop in een 
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artikel van het Nederlands Dagblad van de zaterdag daarop, dat  zijn beweging ten volle 
bereid was aan die strijd mee te doen en dat hij hoopte, dat de Nederlandse Unie, de NSB 
en zijn beweging de handen ineen zouden slaan ter oprichting van een Nederlands Legioen 
dat aan de strijd zou mee gaan doen.179 De Nederlandse Unie moest daar niets van hebben. 
In een op 3 juli verschenen verklaring op de voorpagina van het weekblad De Unie  werd op 
de rede van Seyss-Inquart gereageerd en daarmee ook op de suggestie van Zwart Front. 
Ook deze keer was de titel van het artikel een citaat de woorden van iemand anders. Dit keer 
van de Britse oorlogsleider Churchill. Die had in een redevoering op 22 juni aangeduid waar 
Groot-Brittannië stond in de strijd tussen de Russen en de Duitsers: aan de kant van de 
Sovjet-Unie. Het Unieartikel “Waar wij staan” bleef het communistisch systeem afwijzen 
maar liet blijken dat het de Duitse bezetter niet als overheid erkende door te schrijven dat 
alleen de Nederlandse Overheid zo’n beslissing in vrijheid kon nemen.180 Het signaal was 
duidelijk voor Seyss-Inquart. De Unie was op geen enkele manier voor zijn karretje te 
spannen. Het gevolg was een drastische inperking van de propagandistische activiteiten van 
de Unie.  
 Ook in Breda werden de beperkende bepalingen onverwijld uitgevoerd. Op 15 juli 
nam de politie de op het station afgeleverde exemplaren van het Unieweekblad in beslag ter 
uitvoering van het opgelegde verschijningsverbod.181 In de loop van de ochtend van 18 juli 
ontving de commissaris van politie per telegram van de Procureur-Generaal, fungerend 
directeur van politie, in Den Bosch opdracht voor verwijdering van de Unie-affiches te 
zorgen. Acht agenten, twee per wijk, werden ’s middags om twee uur op pad gestuurd om 
overal aan te bellen, waar het blauwe raambiljet van de Unie met het opschrift “Alleen in de 
Nederlandsche Unie” voor de ramen hing en de bewoner opdracht te geven deze te 
verwijderen. Ze moesten in de wijk blijven controleren tot alle affiches weg waren.182 Het 
dagrapport van dezelfde dag vermeldde een correcte uitvoering van de opdracht.183 Op het 
eind van de maand volgde het algeheel verbod door Commissaris-Generaal voor Openbare 
Veiligheid Rauter van alle affiches, insignes en het tentoonstellen van geschriften van de 
Unie. Begin augustus werden de bepalingen door Rauter aangescherpt en aangevuld met 
strafbepalingen met terugwerkende kracht tot 26 juli 1941. Het politiepersoneel van Breda 
werd in een aan hun gerichte bekendmaking van de maatregelen op de hoogte gebracht. 
Omdat de Duitse bepalingen van 26 juli niet onmiddellijk aan de bevolking bekend waren, 
kregen de politieagenten opdracht voorlopig alleen maar te waarschuwen.184 
 Als gevolg van al deze strafbepalingen kon het eenjarig jubileum van de Nederlandse 
Unie maar heel beperkt en zonder vertoon worden gevierd. Pas na de zomer werden weer 
pogingen ondernomen de werkzaamheden binnen de opgelegde beperkingen op te pakken. 
Toen echter kwam al gauw het definitieve einde. Bij Verordening van 13 december 1941 van 
de Rijkscommissaris werd de Nederlandse Unie verboden. Op dezelfde dag werd de 
Bredase Unie-voorzitter D.W. Ouwerkerk door een politieman van huis gehaald en meegeno-
men naar het kantoor van de Unie aan de Ginnekenweg. Daar trof hij drie NSB-politie-
mannen aan, die hem anderhalf uur lang ondervroegen en daarna kasten en deuren verze-
gelden. In april 1942 kreeg hij weer opdracht naar het kantoor te komen en zag toen alle 
meubilair en de inventaris op een vrachtwagen geladen en meegenomen worden. Een deel 
ervan werd in gebruik genomen door de op bevel van de bezetter opgerichte Technische 
Noodhulp. De Bredase leider daarvan was bij de ontruiming van het kantoor aanwezig.185 
 Het ‘eigen initiatief’’ van de Nederlandse Unie met haar eigen bedoelingen en 
overwegingen  bleek een onhaalbare zaak. Het idee dat het mogelijk zou zijn onder een 
nationaal-socialistische bezetter een eigen Nederlandse samenleving te behouden, was een 
illusie. Een ‘bescherming van het eigene’ was gezien de echte Duitse bedoelingen niet 
mogelijk.186  
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Gemeentelijke herindeling of annexatie met behulp van de bezetter? 
 
De geschiedenis van de groei van de stad Breda ten koste van de omliggende dorpen is tot 
op de huidige dag onderwerp van discussie, zeker waar het de laatste fase van de grens-
wijzigingen tijdens de Tweede Wereldoorlog betreft. Die vond namelijk plaats in aanwe-
zigheid van de Duitse bezetter, volgens sommigen zelfs met steun van die bezetter. Gezien 
het belang van het onderwerp voor de ontwikkeling van de stad en de menings-vorming 
daarover, wordt hier ingegaan op wat vanaf het begin van de twintigste eeuw in het kader 
van de stadsuitbreiding is voorgevallen. Sommige zogenaamde ‘oorlogsgebeurtenissen’ zijn 
niet los te zien van wat zich voor 1940 heeft afgespeeld. 
 Op 1 januari 1942 werden, bij beschikking van secretaris-generaal Frederiks van het 
departement van Binnenlandse Zaken van 23 december 1941, de grenzen van Breda en de 
omliggende dorpen Ginneken en Bavel, Teteringen en Princenhage gewijzigd. De dorps-
kernen van Princenhage en Ginneken werden wijken van Breda, en Teteringen moest een 
deel van zijn gebied afstaan aan de stad. Uit de overblijvende delen van Ginneken-Bavel en 
Princenhage werden twee nieuwe gemeenten gevormd, Nieuw-Ginneken en Beek, - nu 
bekend als Prinsenbeek.187  
 Gemeentelijke herindelingen, meestal grenswijzigingen waarbij kleintjes door groten 
worden opgeslokt, worden door de slachtoffers steevast met de negatieve term ‘annexatie’ 
aangeduid en leiden altijd tot heftige en emotionele reacties van de getroffen bevolking. Voor 
de grenswijzigingen uit de bezettingsperiode betekende het bovendien, dat die vanuit het 
bekende ‘goed-en-fout-schema’ konden worden bekeken en meestal werden veroordeeld. 
Ze dienden ongedaan gemaakt te worden wegens de impliciete collaboratie met de Duitse 
bezetter bij de opheffing of grenswijziging van de gemeente. Vaak werd dan ‘vergeten’ of 
ontkend, dat de datum van de wijziging het eindpunt was van een heel lang, voorafgaand 
proces en dat dat proces zich na de oorlog zonder meer heeft voortgezet, daarmee 
aantonend, dat de bezetting alleen maar een complicerende factor was in het op zich 
autonome Nederlandse proces van concentratie van gemeentes. In 1939 zag burgemeester 
Van Slobbe van Breda dat al aankomen: een oorlogssituatie die de gemeentelijke plannen 
voor de uitbreiding van de gemeente zou blokkeren of vertragen. In een persoonlijke, hand-
geschreven brief  had hij er begrip voor, dat de minister van Binnenlandse Zaken ten gevolge 
van de ‘dringende politieke toestand’ weinig gelegenheid had gehad zich met het vraagstuk 
van de Bredase grenswijziging bezig te houden. De toestand was echter in mei weliswaar 
nog niet geconsolideerd, maar, aldus Van Slobbe, ‘zoodanig slepend’ dat het ‘normale werk’ 
voortgang kon vinden.188 Het wijzigen van gemeentegrenzen behoorde daar bij. Toen tijdens 
de bezetting de laatste stap in de grenswijziging van 1942 werd gezet, was na afloop echter 
niet iedereen ervan overtuigd, dat die tot het ‘normale’ werk had behoord.  
 Tijdens de bezetting werden van tientallen gemeenten de grenzen gewijzigd of 
gemeenten opgeheven. In mei 1940 telde Nederland nog 1054 gemeentes. Na de bezetting 
waren er door herindelingen 39 verdwenen. Na de oorlog is van die wijzigingen er niet één 
ongedaan gemaakt. Ze waren weliswaar in de Duitse periode tot stand gekomen, echter niet 
als gevolg van Duits beleid maar als gevolg van het beleid van secretaris-generaal van 
Binnenlandse Zaken K.J. Frederiks. Hij was bij Verordening van Rijkscommissaris Seyss-
Inquart van 1 augustus 1940 gemachtigd grenzen van gemeenten te veranderen, voor zover 
het algemeen belang die wijzigingen vorderde.189 In een snel tempo liet de secretaris-
generaal die herindelingen tot stand komen, waarvan hij wist dat ze in de vooroorlogse 
discussie niet op tegenstand van de betrokken minister van Binnenlandse Zaken waren 
gestuit. Na de oorlog beriep hij zich daarop.190 Of dat ook in alle gevallen zo was, zou een 
studie moeten uitwijzen. Uit de geschiedenis van de herindeling van 1942 van de stad Breda 
is het in ieder geval wel op te maken. De herindeling van 1 januari 1942 was het eindpunt 
van het tweede hoofdstuk in het verhaal van de groei en uitbreiding van de stad Breda. 
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Bredase grenswijzigingen tot Mei 1940   
 
Ontwikkelingen in het denken over de landsverdediging leidden ertoe dat in 1870 een begin 
werd gemaakt met het slopen van de vestingwallen van Breda, te beginnen met de poorten. 
In 1876 waren alle wallen verdwenen.191 Tegelijk werd een eerste poging gedaan de 
grenzen van de stad te verleggen om uit het nauwe keurslijf van de vroegere wallen te 
ontsnappen. De pogingen leidden echter tot niets. In 1892 werd teruggekomen op de 
noodzaak tot uitbrei-ding, maar de toenmalige burgemeester Guljé vond het voeren van actie 
daarvoor nog niet opportuun.192 In 1899 werd door B&W een beter geformuleerd plan 
opgesteld, dat voorzag in de annexatie van de bebouwde, onmiddellijk aan de stad 
grenzende, gebieden van de gemeenten Princenhage en Teteringen. Binnen het 
gemeentebestuur bestond echter ver-deeldheid over het plan. Volgens sommige 
gemeenteraadsleden ging het niet ver genoeg, terwijl wethouder Rombouts  tegen was, uit 
angst voor extra financiële lasten voor de stad. Minister van Binnenlandse Zaken Kuijper 
maakte een eind aan de discussie door het ontwerpplan te verwerpen. Hij was in het 
algemeen geen voo 193rstander van samenvoeging van gemeenten.  
 In 1921 probeerde de gemeente Breda het opnieuw met een tamelijk radicaal plan. 
Bijna geheel het oppervlak van de gemeenten Teteringen, Princenhage en Ginneken, 
inclusief de dorpskommen, zou bij Breda gevoegd moeten worden.194 Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant vonden dat te ver gaan. Breda mocht in het noorden niet verder gaan 
dan de Crogtdijk en Teteringen; Princenhage en Ginneken dienden zelfstandig te blijven. Het 
leek een radicale afwijzing maar in de slotalinea van de brief van GS werd aangegeven dat 
‘elk ander plan dat aan bovengenoemde wenken tegemoet komt, door ons zal worden 
geaccepteerd’.195 In de eerste maand van 1925 kwamen B&W al met een nieuw plan in de 
gemeenteraad. Het leidde er per mei 1927 toe dat er een daadwerkelijke, zij het in Bredase 
ogen,  beperkte annexatie plaatsvond van de Belcrum, de Teteringsedijk, Heusdenhout, de 
Zandberg, de Baronielaan met de straten bij het Mastbos, en de Haagweg tot aan begraaf-
plaats Zuilen. De gemeente Ginneken was er op de valreep nog in geslaagd de zijstraten 
van de Baronielaan buiten de grenswijziging te houden. Het Bredase gemeentebestuur had 
de politiek gevolgd van ‘krijgen wat je kunt’. Verdere stappen zouden nog volgen. Het had 
ook nog de Driesprong en begraafplaats Zuilen willen hebben maar door verzet van de 
getroffen gemeenten, resp. Teteringen en Princenhage, was dat (nog) niet doorgegaan.196 
 In zijn installatierede van 3 augustus 1936 in de Bredase gemeenteraad liet de 
nieuwe burgemeester Van Slobbe merken, dat ook bij hem de verdere uitbreiding van de 
stad in goede handen zou zijn en zijn aandacht zou hebben.197 Het beloofde weinig goeds 
voor de omliggende gemeenten. Vooral Ginneken voelde zich niet op zijn gemak. Nog voor 
het Bredase stadsbestuur een nieuw verzoek bij de provincie had ingediend was het de 
Ginnekense burgemeester Serraris al duidelijk geworden, dat commissaris en Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant voor een verdere uitbreiding van de stad Breda waren. Toen 
Serraris namelijk in de eerste maanden van 1937 een aantal malen in Den Bosch kwam 
pleiten voor de aankoop van een stuk grond van de hervormde kerkvoogdij aan de Duivels-
bruglaan voor fl. 50.000, voor de bouw van een nieuw gemeentehuis, kreeg hij snel in de 
gaten, dat de provincie geen zin had geld te geven aan een gemeente die binnen afzienbare 
tijd niet meer zou bestaan, alhoewel de formulering iets formeler was: ‘in verband met de 
nieuwe ideeën voor de bestuurlijke indeling van het gebied rond Breda’.198 Tijdens twee 
vergaderingen in april van hetzelfde jaar werd door de Bredase gemeenteraad gedebatteerd 
over het door B&W aan het provinciebestuur opgestelde verzoek en de bijgevoegde argu-
menten. In het verzoek werden de Bredase wensen niet concreet omschreven. Uit tactische 
overwegingen liet het stadsbestuur na een concrete invulling van zijn wensen aan Gede-
puteerde Staten te sturen. Wel was het verzoek, dat de vorm had van een preadvies, verge-
zeld van een uitvoerige klachtenlijst en argumenten die de noodzaak van een vergaande 
grenswijziging moesten aantonen. Het provinciebestuur moest zelf maar met een oplossing 
komen.  
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 14 Juli 1938 kwamen  minister van Binnenlandse Zaken H. van Boeyen, secretaris-
generaal K.J. Frederiks, en de Commissaris van Koningin A.B.G. M. van Rijckevorsel naar 
Breda om zich ter plaatse op de hoogte te stellen. Zonder dat het toen tot een definitief plan 
kwam, wist het gemeentebestuur de bezoekers te overtuigen van de noodzaak van een 
nogal vergaande grenswijziging. Gealarmeerd door geruchten dat de provincie het meest 
vergaande plan aan het opstellen was, dat de opheffing zou betekenen van Ginneken, 
Princenhage en Teteringen, en de publicatie in de krant van een kaart met die plannen, was 
het voor de tegenstanders in de gemeente Ginneken-Bavel aanleiding een anti-annexatie-
comité op te richten. Ze werden hierin zeer nadrukkelijk gedirigeerd door burgemeester 
Serraris. Het comité verzamelde 6000 handtekeningen en bood die eind 1938 de minister 
van Binnenlandse Zaken aan.199 Er werd echter ook In een gezamenlijke nota van B&W van 
Ginneken-Bavel, Teteringen en Princenhage tegen de opheffing geprotesteerd. De nota 
kwam in zijn bewoordingen bijna letterlijk overeen met de tekst van de afzonderlijke nota van 
Ginneken-Bavel. De hand van Serraris was ook hier zichtbaar.200  
 Heel het jaar 1939 door bleven de emoties over de herindeling of annexatie hoog 
oplopen. Het anti-annexatiecomité liet herhaaldelijk van zich horen en had ogenschijnlijk de 
meeste inwoners van de getroffen gemeentes achter zich. Toch waren er ook nogal wat 
personen die de aansluiting bij Breda niet afwezen. Begin januari ontving de minister van 
Binnenlandse Zaken een omstandige brief van een groep bewoners van Ginneken, Bavel en 
Ulvenhout ter ondersteuning van de Bredase aanspraken. De grenswijziging van 1921 had 
naar hun inzicht de agglomeratie Breda te zeer verbrokkeld gelaten. Opvallend was het grote 
aandeel van Ulvenhoutse ondertekenaars namens of met vermelding van organisaties waar 
ze lid van waren.201 Achter de schermen zag het ernaar uit dat de grenswijziging een feit zou 
worden, alleen was het nog niet duidelijk of het de overheveling zou betekenen van heel het 
grondgebied van Ginneken-Bavel, Princenhage en Teteringen naar de stad, of dat het 
beperkter zou zijn. Burgemeester Van Slobbe schatte in januari 1939 dat het nog zo’n 
anderhalf jaar zou duren eer de wijziging zijn beslag zou krijgen.202 Zowel de minister van 
Binnenlandse Zaken als Gedeputeerde Staten waren overtuigd van de noodzaak, met 
gebruikmaking van hetzelfde argument: in 1921 is de uitbreiding veel te beperkt gehouden 
als gevolg van de tegenstand in de randgemeenten.203 Van Slobbe wist dat. In zijn al 
genoemde persoonlijke brief aan minister van Boeyen van 24 mei 1939  verwees hij naar de 
positieve houding zowel van de minister zelf als van de Commissaris van de Koningin en 
Gedeputeerde Staten. Bovendien was het tijdstip voor wijziging uitermate gunstig, ging hij in 
die brief verder. De burgemeester van Ginneken-Bavel zou binnenkort met pensioen gaan, 
juli 1940, en de burgemeester van Princenhage stond daar ook niet zo erg ver meer vanaf. 
Die zou, mits enige financiële compensatie, geen al te groot bezwaar hebben tegen de 
grenswijziging. De burgemeester van Teteringen, die hetzelfde ambt ook in Terheijden 
uitoefende, was nog ‘jong en actief’ en zou ongetwijfeld  wel een hem waardige andere 
gemeente kunnen krijgen. Na op deze manier voor de drie in de weg zittende burgemeesters 
een oplossing gevonden te hebben, en nog ervan overtuigd een voor Breda maximale 
uitbreiding in de wacht te kunnen slepen, ging Van Slobbe in zijn brief aan de minister na wat 
een discussie in de Tweede Kamer zou kunnen opleveren. Het was hem bekend, dat 
burgemeester Serraris een aantal Kamerleden bewerkt had ten gunste van zijn standpunt, 
maar hij had hetzelfde gedaan en had de indruk dat R.K. Kamerfractie, op een enkele 
uitzondering na, zich niet zou verzetten tegen een grenswijziging. Ook bij ander partijen had 
hij begrip gevonden voor het Bredase streven. Met de partij van de minister, de Christelijk 
Historische Unie, had hij weliswaar nog geen contact gezocht, maar hij hoopte toch dat er 
een voor Breda gunstig wetsontwerp zou worden aangenomen en dat de minister Breda zou 
willen helpen waar hij kon. Van Slobbe beëindigde zijn brief met felicitaties voor de vijftigste 
verjaardag van de minister.  
 Deze brief van de Bredase burgemeester toont aan hoe deze alles op alles wilde 
zetten om het maximale van zijn doel te bereiken bij de uitbreiding van zijn stad. Hij was er 
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ook oprecht van overtuigd dat zonder die uitbreiding de stad niet goed leefbaar en bestuur-
baar zou zijn.  
 Twee weken na deze brief bracht minister van Boeyen een tweede werkbezoek 
bezoek aan Breda in gezelschap van zijn secretaris-generaal Frederiks. In hun logies, Hotel 
Mastbosch, werd niemand anders ontvangen dan de voorzitter van het anti-annexatiecomité, 
generaal b.d. van Ermel Scherer. De reacties van de minister op diens argumentatie leken 
Ginneken hoop te geven.204 Het leidde er in ieder geval toe dat in het besluit van de minister 
twee beperkingen werden aangebracht in de maximale verlangens van Breda: de landelijke 
delen van Ginneken en Princenhage zouden buiten de annexatie blijven, alleen de dorps-
kommen werden bij de stad gevoegd. Teteringen bleef zelfstandig met verlies van een paar 
stukken aan de zuidzijde aan Breda.205 In december bereikte het voorstel van Gedeputeerde 
Staten de betrokken gemeenten.206 Breda was vóór, de randgemeenten bleven tegen.207   
 De kogel was door de kerk, leek het!  De gemeenteraad van Breda, Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken in Den Haag waren 
voorstanders van  de uitbreiding van het stadsgebied met een aanzienlijk en belangrijk deel 
van de omliggende gemeentes. Alleen waren de láátste wettelijke stappen nog niet gezet: 
het opstellen van een wetsontwerp door de minister en het aannemen daarvan door het 
Parlement. Het grootste deel van de voorbereidingen en discussies had zich al voor de 
bezetting afgespeeld. Wie de voor- en tegenstanders van de herindeling waren, was duidelijk 
geworden en dat zou ook niet echt meer veranderd zijn bij een verdere normale afloop van 
het proces. Het zag er op 9 mei 1940 dus naar uit dat Breda zijn zin zou krijgen. Na die dag 
echter zou alles anders worden. In de ogen van de voorstanders kon na de verwarring van 
de eerste maanden de draad van de herindeling weer worden opgepakt, gewoon doorge-
gaan worden. De tegenstanders zagen dat anders, zeker toen de oorlog weer voorbij was. 
Vanuit het gezichtspunt van 1945 kon de gang van zaken in de laatste fase van herin-
delingsproces geheel anders gezien worden: de feitelijke grenswijziging of annexatie had 
zich tijdens de Duitse bezetting afgespeeld, onder wijziging van de spelregels, en was als 
zodanig dus onwettig naar Nederlands recht. Voor secretaris-generaal Frederiks was de 
afwikkeling van de liggende grenswijzigingsplannen alleen maar een logische stap, die met 
de oorlog niets te maken had, alleen maar met de doelmatigheid van bestuur. De 
toestemming echter aan hem van de bezettende overheid om met de gemeentelijke grens-
wijzigingen door te gaan kon ook  geïnterpreteerd worden als ongeoorloofde vorm van 
samenwerking of collaboratie.  
 
De laatste fase van de grenswijziging tijdens de bezetting en de commotie erna 
 
Het laatste bedrijf uit het herindelings- of grenswijzigingsdrama speelde zich af  van mei 
1940 tot en met december 1941. Het écht laatste bedrijf, of liever nog, de epiloog, kwam 
echter na de oorlog en ging onderdeel uitmaken van het veel grotere drama van de 
zuiveringsonderzoeken. Na de verwarring van de eerste maanden van de bezetting van 
Nederland, voor Breda gepaard gaande met de vlucht of evacuatie van een groot deel van 
de Bredase bevolking, kon in juli-augustus van 1940 de draad van een aantal zaken weer 
worden opgepakt. Eén daarvan was het afronden van gemeentelijke herindelingsprocessen 
die al jaren aan de gang waren. Voor secretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse 
Zaken, voorstander van grote sterke gemeenten, deed zich nu de kans voor gemeentelijke 
herindelingensplannen die op stapel stonden en waarvan hij wist dat ze door zijn uitgeweken 
minister niet waren afgewezen door te zetten. De richtlijnen die in zijn ogen bij de vorming 
van levenskrachtige gemeenten moesten gelden waren het sociografisch element en de 
natuurlijke factoren, door welke een eenheid wordt gevormd, de vergroting van de bestuurs-
kracht en een besparing op het bestuursapparaat. Ook moest er een verband zijn met de 
streek- en uitbreidingsplannen.208 Bij Verordening 79/40 van de Rijkscommissaris kreeg hij 
vanaf 1 augustus de bevoegdheid om per decreet gemeentegrenzen te wijzigen, op voor-
waarde dat het in het algemeen belang was. Hij mocht daarbij zo nodig afwijken van de 
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bepalingen van de Gemeentewet.209 Dat een concentratie van gemeentes ook voor de 
bezettende overheid zo zijn voordelen had zal daar een rol bij gespeeld hebben. 
 Op 3 september 1940 had Frederiks in Den Bosch met commissaris van Rijckevorsel 
en griffier Cleerdin een bespreking over de Noord-Brabantse grenswijzigingen. Met betrek-
king tot Breda werd wenselijk gevonden dat Princenhage in zijn geheel bij de stad werd 
gevoegd, evenals Ginneken, Ulvenhout, Strijbeek en Bavel. Het grondgebied ten oosten van 
de lijn Strijbeek-Ulvenhout zou naar Chaam overgaan en de gemeente Teteringen zou als 
zelfstandige gemeente kunnen blijven bestaan, behoudens het gedeelte dat ook al volgens 
het plan van minister van Boeyen uit 1939 naar Breda zou gaan.210 Twee weken later 
bereikten deze plannen de getroffen gemeenten.211 Heftige protesten kwamen vooral weer 
van de gemeente Ginneken onder leiding van burgemeester Serraris die per 16 juli 1940 met 
pensioen was gegaan maar met onmiddellijke ingang herbenoemd was als waarnemer.212 In 
de gemeenteraadsvergadering van begin oktober werd besloten tot een protestbrief aan 
Gedeputeerde Staten. Het nu merkwaardig klinkende voorstel van een Ginnekens raadslid 
ook een protest te sturen naar Seyss-Inquart, met het argument dat de laatste misschien 
beter zou luisteren naar de wensen van de bevolking, werd niet aangenomen. Voorzitter 
Serraris wees het idee onmiddellijk af.213 De protesten uit Ginneken hadden resultaat, 
althans voorlopig. Tijdens de Pinksterdagen van 1941 ging Van Slobbe daarom bij twee 
hotels bij Breda, Mastbosch en Anneville (beide nog gelegen in de gemeente Ginneken), na 
of de secretaris-generaal er misschien logeerde. Toen dat niet het geval bleek drong hij bij 
Frederiks in een persoonlijke brief op meer spoed aan bij het nemen van de beslissing tot 
wijziging.214 Uit het antwoord bleek dat de secretaris-generaal nog een aantal wijzigings-
voorstellenen aan de provincie had voorgelegd. Vandaar de vertraging. Hij zou zo spoedig 
mogelijk een eind aan de onzekerheid maken.215 Begin juli kwam het definitieve, licht  
gematigde plan af, dat zo goed als overeenkwam met de inhoud van het plan van vóór de 
Duitse inval.216 Het betekende dat de planvorming van vóór de bezetting weliswaar zijn 
uitvoering kreeg tijdens de bezetting maar inhoudelijk van daarvoor dateerde en een 
continuering was van de vooroorlogse politiek en geen onderdeel van de bezettingspolitiek. 
Bij het decreet van 23 december 1941 viel, zoals we al zagen, de beslissing tot herindeling 
en de wijze waarop definitief. Daardoor was de herindeling van Breda en de omliggende 
dorpen een feit. Na de oorlog is hij ook niet teruggedraaid ondanks verwoede pogingen van 
het na de bevrijding van het zuiden heropgerichte anti-annexatiecomité onder leiding van 
Serraris, die ondertussen tot 1 augustus 1945 waarnemend burgemeester was geworden 
van de gemeente Nieuw-Ginneken. 
 
Breda was slechts één van de vele voorbeelden van gemeentelijke herindelingen uit de 
oorlogsperiode.217 Voor de regering in Londen was het een vraag wat er met al de tijdens de 
bezetting in Nederland genomen maatregelen na de oorlog moest gebeuren. Moesten die 
hun geldigheid behouden of zouden de rechtsgevolgen na het einde van de bezetting 
juridisch en feitelijk ophouden te bestaan? Ter regeling van die moeilijke kwestie werd in 
september 1944 het Besluit Bezettingsmaatregelen (E 93) uitgevaardigd Het bevatte drie 
lijsten. Lijst A bepaalde van 61 verordeningen dat ze ‘geacht werden nimmer van kracht te 
zijn geweest’, bijvoorbeeld alle anti-joodse maatregelen. Lijst B vermeldde 423 verorde-
ningen die buiten werking zouden treden en de derde lijst C. bepaalde welke bezet-
tingsbeslissingen voorlopig gehandhaafd zouden blijven.218 Twijfel ontstond over de grens-
wijzigingbeslissingen van Frederiks: moesten die wel onder categorie C. vallen? Het depar-
tement van Binnenlandse Zaken had ten aanzien van de rechtskracht het standpunt 
ingenomen dat de grenswijzigingbeschikkingen ‘bezettingsbeslissingen’ waren in de zin van 
artikel 22 van Besluit E 93 en dus voorlopig in stand konden blijven, maar in de notitie die de 
chef van de afdeling wetgeving van het departement van Binnenlandse Zaken de dag voor 
de bijeenkomst van de Commissarissen van de Koningin in september 1946 ten behoeve 
van zijn minister opstelde, werd opgemerkt dat dit juridisch een zeer zwak standpunt was, 
weliswaar praktisch gezien noodzakelijk, om te verhinderen dat alle grenswijzigingen op 
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losse schroeven zouden komen te staan, maar het zou beter zijn in een verzamel-
wetsontwerp alle wijzigingen te bekrachtigen.219 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
drongen na de vergadering op Binnenlandse Zaken ten sterkste aan op zo’n wettelijke 
maatregel. Een afschrift stuurden ze naar alle andere provincies.220 In zijn antwoord aan 
Noord-Brabant gaf de sinds half september 1946 aangetreden nieuwe minister van  Binnen-
landse Zaken in het ministerie Beel, P.J. Witteman, toe dat de meningen in Den Haag over 
de kwestie verdeeld waren maar dat hij ‘mede op praktische gronden ‘ er toe neigde de 
grenswijzigingbeschikkingen te beschouwen als vallende onder artikel 22 van Besluit 93, dus 
als voorlopig nog geldend, en dat hij van plan was te ‘bevorderen’ dat zulks  zou worden 
vastgelegd in een wetsontwerp voor de Tweede Kamer.221 In het provinciebestuur van 
Noord-Brabant werd met instemming kennis genomen van het voornemen van de minister 
de grenzen vast te leggen middels een wet zodat er niet meer aan getornd zou kunnen 
worden. Ze gaven Witteman nog de raad een discussie over de juistheid van de grens-
beschikkingen te vermijden. Zo zouden ze ook niet opnieuw in behandeling genomen 
kunnen worden.222 Aan een wettelijke regeling van de afzonderlijke grenswijzigingen zelf is 
echter niets meer gedaan. Wel  werd een goed jaar later, mei 1948, om aan alle onzekerheid 
een eind te maken, maar ook omdat zowel minister-president Beel als minister van 
Binnenlandse Zaken Witteman er geen behoefte aan hadden de herindelingen weer onder 
de loep te (laten) nemen, in een wet vastgelegd dat alle  43 herindelingsbeschikkingen uit de 
bezettingsperiode vielen onder artikel 22 van het Besluit Bezettingsmaatregelen (E 93), dus 
formeel nog steeds van kracht waren. Hillenius noemde het, zij het ‘met moeite’, een 
‘collectieve legalisatie’. Ten behoeve van de Tweede Kamer, die nauwelijks wist over welke 
herindelingen het precies ging, liet Witteman een overzicht van de 43 gevallen maken.223  
 Zo werd een ‘voorlopige’ situatie die voor Breda en omgeving per 1 januari 1942 
ontstond na de oorlog een blijvende, die  bovendien is ingehaald en achterhaald door de in 
latere jaren gevolgde formeel correct uitgevoerde grenswijzigingen die het grondgebied van 
de stad hebben uitgelegd van het Markkanaal tot en met Hazeldonk aan de Belgische grens. 
  
Op het lokale niveau was onmiddellijk na de bevrijding van westelijk Noord-Brabant het 
verzet tegen de annexatie per 1 januari 1942 van met name de kern van het dorp Ginneken 
weer heftig opgelaaid. Dat het gemeentebestuur van Breda er geen enkel vermoeden van 
had dat de grensuitbreiding als een landsverraderlijke daad beschouwd zou worden of 
‘heulen met de vijand’ was geweest, is op te maken uit het besluit van Breda, nog voor de 
grenswijziging een feit was, een straat de naam te geven van de secretaris-generaal van 
Binnenlandse Zaken. Het kleine Van der Leckestraatje in het centrum kreeg bij Burge-
meestersbesluit van 24 december 1941, - één dag na het besluit van Frederiks!, - diens 
naam. Tijdens een verhoor naar aanleiding van zijn staking na de bevrijding bleef Van 
Slobbe inzake de annexatie het standpunt huldigen dat de kwestie eigenlijk al voor de 
bezetting zo goed als in kannen en kruiken was en door Frederiks afgehandeld volgens wat 
hij aanduidde als het ‘Plan Boeyen’, dus in overeenstemming met de ideeën van de minister 
van Binnenlandse Zaken.224 Voor Jonkheer Serraris was de grenswijziging uit de oorlog 
echter duidelijk een verkeerde zaak. Direct na de bevrijding van Ginneken stuurde hij, 
‘krachtens aanwijzing door de Verzetbeweging tijdelijk fungerend als Burgemeester van 
Nieuw-Ginneken’ een telegram naar koningin Wilhelmina waarin hij zijn vreugde over de 
bevrijding uitte maar tegelijkertijd zijn leedwezen te kennen gaf over de nodeloze opheffing 
van zijn voormalige bloeiende gemeente Ginneken-Bavel. Het was gebeurd tegen de zin van 
de bevolking, met terzijdestelling van Grondwet en wet en volgens hem ook in strijd met het 
volkerenrecht. Daarna kwam hij met het belangrijkste argument tegen de opheffing: die was 
gebeurd ‘met de hulp van den vijand, toen Uwe Majesteit was gescheiden van Haar Volk.’225 
Via het Militair Gezag van Breda kreeg hij van het Kabinet der Koningin een dankbetuiging 
terug voor zijn gevoelens van erkentelijkheid en vreugde en die van de bevolking ten aanzien 
van de terugkeer van de vorstin en de bevrijding maar over zijn eigenlijke bedoeling met het 
telegram aan Wilhelmina, het herstel van zijn oude gemeente, werd hij in het ongewisse 
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gelaten. Over een eventueel herstel zou pas later worden beslist.226 Wetend dat de eigenlijke 
beslissing niet door de Koningin  maar door de regering  genomen moest worden wendde hij 
zich in januari 1945 tot de minister van Binnenlandse Zaken Burger met inhoudelijk dezelfde 
argumenten als in het telegram aan het staatshoofd, maar nu uitgebreider.227 De zinsnede 
over een eventueel herstel in het antwoord van de Koningin interpreteerde hij als een 
‘hoopgevende toezegging’ en hij koesterde de stellige verwachtingen dat de minister het 
herstel van de gemeente krachtig zou bevorderen. Toen Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant kennis kregen van de brief van Serraris uit januari reageerden zij furieus.228 Het was 
het goed recht van Serraris om te protesteren maar de verdachtmakingen in zijn brief waren 
beneden alle peil, met name over de hulp van de Duitsers bij de annexatie en het gebruik 
van een aantal insinuerende termen als ‘ontstellend’, ergerlijk’. zich hebben geleend’, de 
kans schoon gezien’. Dat was ‘een voor een bestuursambtenaar onwaardige speculatie op 
thans in het volk levende gevoelens’. Gedeputeerde Staten gaven de minister tot slot het 
dringend advies niet aan het verzoek te voldoen. 
 Kort daarop, in het voorjaar, bevond het staatshoofd zich op landgoed Anneville in 
Ulvenhout en Serraris spoedde zich persoonlijk daarheen om zijn zaak bij haar te bepleiten. 
Wilhelmina zou toen gezegd hebben: ‘Mijnheer, We laten geen maatregel van de Duitsers in 
stand.229  Die opmerking moet de burgemeester van Nieuw-Ginneken hoop gegeven hebben 
gezien zijn standpunt dat de grenswijziging een Duitse maatregel was geweest. 
 Eind augustus probeerde Serraris het weer bij de minister van Binnenlandse Zaken. 
Dat was toen ondertussen Mr. Beel geworden. De minister ontving het anti-annexatie Comité 
onder leiding van Serraris niet zelf, wegens drukke ambtsbezigheden, maar liet het gesprek 
over aan Mr. J.M. Kan, al onder Frederiks chef van de afdeling Binnenlands Bestuur en 
plaatsvervangend secretaris-generaal, die korte aantekeningen maakte van de argumenten 
van de delegatie, al eerder kenbaar gemaakt in het telegram aan de koningin en de brief aan 
de minister van Binnenlandse Zaken. Kan zette vervolgens namens ‘Zijne Excellentie’ diens 
standpunt uiteen. Gezien het advies van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en het in 
Londen genomen Besluit E 93 zou de grenswijziging voorlopig worden gehandhaafd totdat 
de Tweede Kamer een definitieve beslissing zou nemen. Bij die gelegenheid zou het anti-
annexatiecomité alle kans krijgen zijn bezwaren naar voren te brengen. Het vervolg van het 
antwoord moet het comité toch aan het denken hebben gezet. Er valt uit af te leiden dat 
minister Beel al in augustus 1945 van mening was dat de beslissingen over de grensveran-
deringen uit de bezettingstijd niet teruggedraaid moesten worden vanwege, zoals Kan het 
formuleerde, ‘terugkomen op vroegere beslissingen niet in het belang was van de rechts-
zekerheid’. De laatste voegde er tot slot nog aan toe: ik heb een open oog voor het 
standpunt van het comité maar de regering gaat uitsluitend uit van de feitelijke situatie en de 
eisen der praktijk.230 Op zijn aantekeningen staat in potlood wat er moest gebeuren met de 
kwestie: ‘voorshands opleggen’, met andere woorden: voorlopig nietsdoen! Serraris hield 
echter vol. Zijn laatste brief aan de minister schreef hij namens het comité in oktober 
1945.231 In juli 1946 overl  heed ij.   
 Beroofd van zijn energieke voorzitter heeft het Ginnekens anti-annexatiecomité in 
1947 nog één keer geprobeerd via een brief aan de Koningin de grenswijziging ongedaan 
gemaakt te krijgen. De brief werd onmiddellijk doorgestuurd naar de minister van Binnen-
landse Zaken, die op zijn beurt, conform de gebruikelijke regels, een reactie van Gedepu-
teerde Staten vroeg. Die verwezen naar het standpunt dat ze eerder hadden neergelegd in 
hun brief aan het departement van 10 april 1945. De herindeling was rechtsgeldig geschied 
zonder inmenging van de bezettingsautoriteiten. Er was geen enkele reden om op de 
genomen beslissing terug te komen. Minster Beel was het daar mee eens en vroeg Gedepu-
teerde Staten in die geest aan het comité te antwoorden.232  
 
Zoals reeds gezegd is de Tweede Kamer  nooit meer teruggekomen op de gemeentelijke 
herindelingen uit de bezettingsperiode. Naarmate de tijd vorderde werd de argumentatie die 
Mr. Kan namens minister Beel in 1945 hanteerde tijdens het bezoek van het comité steeds 
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sterker: terugdraaien van de genomen beslissingen was niet in het belang van de 
rechtszekerheid. Waar na de oorlog wel op teruggekomen werd is de rol van de secretaris-
generaal van Binnenlandse Zaken  in de Bredase grenswijziging en de naamgeving aan een 
straat,  - en daarna ook nog een parkeergarage -, als dank aan hem. Meer dan dertig jaar na 
de oorlog raakte Mr. Dr. K.J. Frederiks in Breda definitief uit de gratie. Dat had meer te 
maken met de wijze waarop in de tachtiger jaren naar de oorlog werd teruggekeken dan met 
een inhoudelijke discussie over het belang van de stadsuitbreiding en de verdienste van 
Frederiks daarbij. 
 De discussie over het al of niet handhaven van de naam Frederiksstraat begon al kort 
na de oorlog met twee ingezonden brieven in de Bredasche Courant van januari 1946.  De 
schrijvers plaatsten naar aanleiding van  de berichtgeving in de kranten over het ontslag van 
de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken vraagtekens bij de naamgeving van de 
straat in Breda. Uit hun argumentatie bleek wel dat ze geen idee hadden van hoe de 
naamgeving werkelijk tot stand gekomen was. Voor de een was het een hulde van de 
Duitsers aan Frederiks en voor de ander had het gemeentebestuur, dat onder Duitse invloed 
stond, de naam misschien wel ‘verzonnen bij gebrek aan iets beters’. In een redactioneel 
commentaar bleek de krant voorstander van een wijziging van de straatnaam.233 Het 
gemeentebestuur liet via een ingezonden stuk van een gemeentecommies aan de krant 
weten dat de werkelijke reden voor de naamgeving eenzelfde was als destijds in 1927  was 
voor een andere straat was gebeurd. Toen had het gemeentebestuur als dank voor de 
toenmalige uitbreiding de naam van de minister van Binnenlandse Zaken Mr. Kan aan een 
straat in de Belcrumwijk gegeven. Hetzelfde was in december 1941 gebeurd door een besluit 
van het gemeentebestuur in december 1941 ten opzichte van de secretaris-generaal. Van 
Duitse invloed of pressie was nooit sprake geweest bij het geven van straatnamen behalve 
wanneer het leden van het Koninklijk Huis betrof. En van een ‘hulde’ van de Duitsers aan 
Frederiks was al helemaal geen sprake geweest.234 Voor het  socialistische fractielid Laureij 
van de Bredase raad was het reden de straatnaam in de eerstvolgende vergadering van de 
tijdelijke gemeenteraad aan de orde te stellen. Weliswaar had de minister van Binnenlandse 
Zaken geconstateerd dat aan de trouw aan Koningin en vaderland van Frederiks niet viel te 
twijfelen en dat het ontslag eervol was verleend maar ook was waar, dat het ontslag 
‘ongevraagd’ was gegeven en dat de gebruikelijke formule ‘onder dankbetuiging voor de vele 
en gewichtige diensten den lande bewezen’ achterwege was gebleven. Alles bijeen wilde dat 
zeggen, concludeerde het raadslid, dat het in ieder geval niet gegeven was wegens de ‘fiere 
vaderlandse houding’ van Frederiks. Voorzitter Van Slobbe haakte daar op in door te zeggen 
dat Frederiks de eer van een straatnaam niet te beurt was gevallen wegens het al of niet 
‘goed vaderlander’ zijn maar vanwege zijn verdienste voor de stad Breda. De twee zaken 
hadden niets met elkaar te maken en bovendien was  wat Frederiks in de bezettingstijd had 
gedaan niet van dien aard dat men hem daarom de eer van de straatnaam diende te 
ontnemen. Na een korte discussie werd een voorstel tot handhaving van de naam in 
stemming gebracht. De uitslag was: 18 stemmen voor en 9 tegen.235 In de volgende raads-
vergadering probeerde het socialistische raadslid Brinkerhorst, die op de vorige vergadering 
afwezig was geweest, op de zaak terug te komen. De voorzitter wees dat af.236 
 Jarenlang bleef de naam gehandhaafd. Een nieuw gebouwde parkeergarage in de 
straat ten behoeve van het winkelend publiek kreeg ook de naam van de voormalige 
secretaris-generaal, Frederiksgarage. In 1975 werd zonder succes in een schriftelijk verzoek 
aan de commissie voor de straatnamen een eerste poging ondernomen de naam gewijzigd 
te krijgen. Een tweede poging daartoe werd op 4 maart 1983 ondernomen door de hr. H.H. 
Wiessner uit Breda, en nu met meer succes, omdat hij de bekende journalist en stads-
chroniqueur Gerard van Herpen bij zijn actie achter zich kreeg. De laatste besteedde in zijn 
veel gelezen rubriek ‘De stad in met Gerard van Herpen’  in het Dagblad De Stem drie maal 
aandacht aan het verzoek en de erbij behorende argumentatie. Die kwam er in de kern op 
neer dat het onjuist was een straat en garage te blijven noemen naar iemand die 
medeverantwoordlijk was geweest voor talrijke anti-joodse maatregelen en zo had meege-
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werkt aan de deportatie van de joodse bevolking. Voor Breda had dat onder andere 
betekend, dat het joodse raadslid Barend Cohen uit de raad verwijderd was en op 9 april 
1943 met zijn gezin was omgekomen in het concentratiekamp Sobibor. Het zou beter zijn 
naar hém een straat noemen. Van Herpen suggereerde in zijn derde bijdrage bovendien dat 
je van de Bredase burgemeester Van Slobbe, die drie dagen voor zijn besluit Frederiks met 
een straatnaam te eren, nog aangezeten had aan een eenpansmaaltijd van de Winterhulp, 
niet kon verwachten dat hij na de oorlog op zijn beslissing zou terugkomen.237 De felle acties 
hadden succes: 14 juni 1983 besloten Burgemeester en Wethouders van Breda de straat- en 
garagenaam te veranderen in Concordiastraat en ‘Concordia Garage’, niet wegens de 
eendracht die uit de discussie was gebleken, maar naar de nabijgelegen schouwburg 
Concordia. Bijna tweeënveertig jaar nadat aan een klein straatje de naam van Frederiks was 
verbonden werd daaraan een eind gemaakt door krantenartikelen waarin voorvallen en 
personen uit de bezettingsperiode in een zodanige context van goed of fout werden gezet 
dat er geen andere beslissing kon volgen dan die welke genomen werd. In diezelfde context 
kwam burgemeester Serraris terecht aan de goede kant van de ‘burgemeesters in oorlogstijd 
en Van Slobbe bij velen, toen en nu nog, aan de foute kant. Dat had veel, zo niet alles, te 
maken met de manier waarop in de periode na de oorlog op diezelfde oorlog werd 
teruggekeken en weinig met een verantwoorde weergave van de historische gebeurtenissen.  
 
Winterhulp Nederland (WHN) in eigen handen? 
 
Volgens de Gorinchemse burgemeester L.R.J. van Rappard in zijn oorlogsherinneringen, 
Hoe was het ook al weer?, werd op een burgemeestersbijeenkomst op 20 september 1940 
met de Zuid-Hollandse commissaris van de provincie verteld dat de Winterhulpgedachte 
eigenlijk van Nederlandse oorsprong was. Reeds in het begin van dat jaar zou de Nationale 
commissie voor Bijzondere Noden, die al jaren lang actief was, aan zo’n actie gedacht 
hebben. Er had zelfs, aldus de burgemeester, in het najaar van 1939 in Gorinchem een 
plaatselijke actie onder die naam geopereerd.238 Als dit al op een Nederlandse oorsprong 
zou wijzen, het geeft in ieder geval aan dat hulp aan mensen in nood, zeker in strenge 
winters, een vanzelfsprekende gedachte was. Op genoemde burgemeestersbijeenkomst had 
commissaris Van Karnebeek verteld dat er op voorbeeld van de Duitse ‘Winterhilfs Werke’ 
en onder druk van de bezetter plannen in de maak waren een nationale hulpactie onder de 
naam Winterhulp op te richten.239 Grote vraag daarbij was wat bij een uitvoering van die 
plannen de positie zou zijn van de talrijke, veelal op confessie of vakorganisatie steunende 
liefdadigheidsorganisaties. Veel betekenend was dat al in augustus 1940 door de Rijks-
commissaris een verbod was uitgevaardigd op openbare geld- en goedereninzamelingen die 
niet vooraf de toestemming hadden gekregen van de procureurs-generaal van de betrokken 
gerechtelijke ressorten, of, voor de landelijke acties, de secretaris-generaal van justitie.240 
Eind oktober ging de bezetter een stap verder met de bepaling dat toestemming niet meer 
zou worden gegeven en dat ook collectes in kerken eronder zouden vallen.241 Ondertussen 
was door de Verordening van Seyss-Inquart van 22 oktober 1940 Winterhulp Nederland 
(WHN) officieel opgericht.242 Het had er alle schijn van dat de Winterhulp een monopolie zou 
krijgen ten nadele van de bestaande charitatieve organisaties en daardoor makkelijk geheel 
onder Duitse en nationaal-socialistische controle zou komen. Om die angst weg te nemen 
stuurde Commissaris-Generaal Schmidt aan de voorzitter van het college van secretarissen-
generaal, Mr. A.M. Snouck Hurgronje, een brief met de schriftelijke toezegging dat het niet 
de bedoeling was ‘aan de bestaande instellingen op het gebied van het armwezen, 
weldadigheid of van sociaal-culturele aard afbreuk te doen, doch integendeel zo nodig 
dergelijke instellingen behulpzaam te zijn’243 Secretaris-generaal Frederiks had zich aanvan-
kelijk ook verzet tegen de Duitse plannen met het argument dat de bestaande Nederlandse 
organisaties zelf wel in staat waren in de noden van de bevolking te voorzien en er dus geen 
nieuwe  nodig was. Uiteindelijk gaf hij toe en ondertekende als uitvloeisel van het decreet 
van de Rijkscommissaris het besluit tot invoering, dat naar alle burgemeester werd gestuurd. 
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In de berichtgeving in de kranten werd ook de nadruk gelegd op het Nederlandse karakter en 
het doel louter Nederlandse behoeftigen te steunen, zonder daarbij de particuliere 
liefdadigheidsverenigingen concurrentie aan te doen.244 In het gemeentelijk jaarverslag van 
de stad Breda over 1940, opgesteld in 1941, werd in neutrale bewoordingen opgetekend, dat 
‘teneinde de minderbedeelden in dezen moeilijken tijd krachtig te kunnen steunen op insti-
gatie van hogerhand ook in Breda aan afdeling van Winterhulp Nederland [werd] opge-
richt’.245 Hieruit viel niet op te maken waar het initiatief precies vandaan was gekomen: van 
Nederlandse of van Duitse zijde.  
 Een belangrijk onderdeel van de organisatie van de Winterhulp moest gevormd 
worden door vertegenwoordigers van de plaatselijke overheid. De burgemeester zou optre-
den als plaatselijk voorzitter en de gemeenteontvanger als penningmeester.246 Bij de voorbe-
reiding was daar met de Duitser onenigheid over geweest. Hun bedoeling was de organisatie 
uiteindelijk onder hun invloed te krijgen en zij zagen daarbij de burgemeesters als een 
hinderpaal.247 De Nederlandse nationaalsocialisten van Mussert kregen in de organisatie 
nauwelijks een plaats. De Nederlandse overheden verzetten zich daartegen en de Duitsers 
zagen daar, in ieder geval voorlopig, vanaf, in het besef dat opname van NSB’ers de 
acceptatie van de Winterhulp zou bemoeilijken. 
 Uit het feit dat de meeste burgemeesters, daartoe weliswaar aangespoord door 
Binnenlandse Zaken en de commissarissen van de provincie, zonder veel aarzelingen hun 
plaats als voorzitter van het plaatselijk comité of de werkgemeenschap, leken aan te nemen, 
valt ook af te leiden dat ze hun aanwezigheid daarin tezamen met zoveel mogelijk andere 
plaatsgenoten, als een middel zagen de Winterhulp tot een Nederlandse zaak te maken 
ondanks de schijn van het tegendeel. Burgemeester J. Bleeker van Dordrecht typeerde dat 
in zijn vlak na de bevrijding uitgegeven aantekeningen als ‘een lastige, onaangename 
opdracht’ waaraan echter toch voldaan moest worden uit angst voor ontslag en vervanging 
door een Duitsgezinde opvolger. Door zich te onttrekken aan dit werk zou het liefda-
digheidswerk in handen van duitsgezinden of NSB’ers komen. Voor veel burgemeesters was 
de Winterhulp ook een extra middel ter leniging van de grote nood onder de bevolking. Aan 
die kans meende men zich niet te moeten onttrekken.248 Van de 54 burgemeesters die in 
Dordrecht waren bijeengeroepen door de provinciecommissaris ter bespreking van de 
Winterhulp was er niemand die dat weigerde.249 Voor Noord-Brabant kon hetzelfde gezegd 
worden. Alle burgemeesters namen de taak van plaatselijk voorzitter op zich en stelden 
comités samen met zoveel mogelijk vertegenwoordigers uit de plaatselijke liefdadigheid en 
andere organisaties, politieke partijen, vakbonden, werkgevers en gemeentelijke instanties. 
Om het wantrouwen over de besteding van de gecollecteerde gelden zoveel mogelijk weg te 
nemen, met name de angst dat de opbrengst bij de Duitsersof hun sympathisanten terecht 
zouden komen in plaats van bij de eigen bevolking, werd publiekelijk de nadruk gelegd op de 
besteding van de gelden ter plaatse.250 Ook de samenstelling van de Erecomités van 
Winterhulp Nederland wekte de indruk dat het een Nederlandse organisatie was, in handen 
van eigen mensen. Het landelijke Erecomité bestond uit de secretarissen-generaal Snouck 
Hurgronje, Frederiks en Verwey, de elf commissarissen van de provincie en nog enkele 
tientallen bekende en belangrijke Nederlanders, onder wie slechts vijf NSB’ers.251 Op voor-
beeld daarvan werden ook provinciale Erecomités opgericht met prominenten uit de 
provincie. Uit Breda werden burgemeester Van Slobbe en de industrieel F. Smits van 
Waesberghe uitgenodigd voor het Noord-Brabantse comité. Zij namen de uitnodiging 
‘gaarne’ aan.252 Uitvoerend werk werd door de erecomités niet gedaan, dat werd overgelaten 
aan de plaatselijk directeuren, de burgemeesters, en de werkgemeenschap.  
 Uit de lokale geschiedschrijving over de werkzaamheden van de plaatselijke comités 
wordt duidelijk dat bijna in alle gemeenten enige tijd geprobeerd is de Winterhulp ondanks de 
‘Duitse schijn’ te doen optreden als een organisatie door en voor Nederlanders. De op-
brengsten uit de eerste collectes laten zien dat het in ieder geval korte tijd gelukt is. Wel is 
ook duidelijk dat de doorsnee Nederlander sceptischer was over het ware karakter dan de 
meeste organisatoren. Bij de laatsten zat namelijk de bedoeling voor de Winterhulp in eigen 
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hand en de NSB’ers buiten de deur te houden. Het leidde ertoe dat door overheden vaak 
langer getracht werd de schijn op te houden dan de bevolking aanvaardbaar vond. Na de 
oorlog werd de mate en de duur van ijveren voor de Winterhulp mede gebruikt om 
burgemeesters te beoordelen op hun vaderlandslievende houding. Het werd één van de 
testcases van de zuivering.253 Toen waren de herinneringen over de oprichting en het eerste 
seizoen van de WHN donkerder gekleurd door de vervolggeschiedenis van Winterhulp en 
Nederlandse Volksdienst.254 
 
Winterhulp in Breda 1940-1941 
 
Halverwege november 1940 verscheen in de lokale kranten een oproep van burgemeester 
Van Slobbe tot medewerking aan het opzetten van een lokale Winterhulporganisatie. Het 
bureau  zou gevestigd worden in het vroegere gebouw van de gemeentelijke arbeidsbeurs in 
de Cingelstraat 2.255 Voor een bijeenkomst op het stadhuis nodigde hij tezelfdertijd 
rechtstreeks een dertigtal dames en heren uit die merendeels al betrokken waren bij 
liefdadige organisaties. Vijfentwintig van hen verklaarden zich bereid plaats te willen nemen 
in een definitief op te richten comité of werkgemeenschap. Van Slobbe was zich er van 
bewust dat de oprichting van de Winterhulp, net als overal elders in Nederland  ook door veel 
van zijn stadgenoten argwanend zou beken worden. Hij probeerde het wantrouwen weg te 
nemen door er tijdens de bijeenkomst de nadruk op te leggen dat de bestaande liefdadig-
heidsverenigingen niet zouden verdwijnen en dat al het verkregen geld  in het land zou 
blijven, bestemd voor Nederlandse behoeftigen. De in Breda opgehaalde gelden zouden 
zelfs, in ieder geval voorlopig, in Breda blijven onder de hoede van de gemeenteontvanger, 
in afwachting van een nader te bepalen centrale regeling.256 De Winterhulp zou vooral 
gezien moeten worden als een organisatie die ‘regelend, coördinerend, overkappend’ op zou 
optre-den boven de bestaande liefdadige instanties.  
 Burgemeester Van Slobbe had er al begin november bij de directeur generaal van 
Winterhulp Nederland in Den Haag op aangedrongen dat het plaatselijk, nog op te richten, 
comité zelf de opgebrachte gelden onder de behoeftige Bredanaars mocht uitdelen. Als extra 
argument had  hij daarbij op de bijzondere omstandigheden in zijn stad gewezen als gevolg 
van de evacuatie van de bevolking bij het uitbreken van de oorlog.257 Er zijn inderdaad ook 
winterhulpgelden uitgegeven aan de gevolgen van die evacuatie. In augustus 1941 werd op 
de burgemeestersbijeenkomst van Noord-Holland de vraag gesteld waarom in de provincie 
de steun van Winterhulp nodig was voor de plaatsing van 1000 Belgische kinderen. 
Directeur-generaal Piek antwoordde dat het een dankbaarheidsactie was van burgemeester 
Van Slobbe voor de steun van de Belgen aan de Bredase bevolking tijdens de vlucht van 
mei 1940. Omdat in Breda difterie heerste moesten de kinderen echter elders ondergebracht 
worden.258  
 De samenstelling van bestuur en werkgemeenschap laat zien dat het burgemeester 
Van Slobbe en zijn medewerkers ernst was met de bedoeling Winterhulp Nederland in eigen 
hand te houden.259 Het kan ook geïnterpreteerd worden als een voortzetting en uitbreiding 
van het ‘Centraal Comité tot leniging van de noden’ ontstaan als gevolg van de oorlog voor 
Breda, Ginneken, Princenhage, Teteringen en Terheijden’, dat hij onmiddellijk na zijn terug-
keer uit Antwerpen had opgericht.260 Nog vóór het idee van een winterhulporganisatie in 
bezet Nederland was opgekomen had hij het noodzakelijk gevonden de krachten van de 
Bredase liefdadigheid te bundelen om zó beter het hoofd te bieden aan de bestaande grote 
nood.    
 De eerste landelijke Winterhulpcollecte werd gehouden op vrijdag 28 en zaterdag 29 
november 1940. Ter voorbereiding daarop vonden zowel lokale als regionale bijeenkomsten 
plaats. Op woensdag 25 november verscheen directeur-generaal Piek op het Bredase 
stadhuis voor alle burgemeesters van West- en Midden-Brabant om de eerste collecte tot 
een succes te maken. Voorzitter van de bijeenkomst was commissaris van de provincie Van 
Rijckevorsel.261 In beide te Breda verschijnende kranten en via de lokale radiodistributie 
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spoorde Van Slobbe de burgers nog eens extra aan tot ‘saamhorigheid in de liefdadigheid’. 
Ook hier legde hij opnieuw sterk de nadruk op de besteding van de op te brengen gelden in 
de eigen gemeente. De hier en daar opduikende verdachtmakingen van het tegendeel waren 
vals.262  
 

WINTERHULP OPBRENGST * STRAAT- en LIJSTCOLLECTEN 1940-1941 

OPBRENGST 
COLLECTE DATUM 

LANDELIJK BREDA GINNEKEN *** 

Molentjes 29+30/11/ ‘40 521.144 2.563 1.032 

Sprookjes 27+28/12/ ‘40 263.378 1.507 497 

LIJSTCOLLECTE 31/1 +1/2/ ‘41 420.105 5.470 650 

Verkeer 14+15/2/ ‘41 187.092 ? 353 

Scheepjes 28/2+1/3/ ‘41 145.705 714 ? 

LIJSTCOLLECTE 17-22/3/ ‘41 410.113 4.083 ? 

LIJSTCOLLECTE 25-29/4/ ‘41 312.084 2.667 ? 

Bloemen 2+3/5/ ‘41 162.344 982 ** ? 

*    In guldens.    **   Totaal van de straat- en huiscollecte (Bron: BC, 8-5-1941) 
***  Bron: DNBZ, 6-12-1940  en 19-2-1941 
 
 Over de opbrengst van de eerste bus- of straatcollecte van november 1940 in de 
Nederlandse gemeenten wordt over het algemeen tamelijk positief bericht in zowel de 
algemene als de lokale geschiedschrijving. Afgezet tegen de opbrengsten van de later 
gehouden collectes is dat tot op zekere hoogte te rechtvaardigen. Als echter gekeken wordt  
naar de opbrengsten van collectes die tot dan toe door de eigen organisaties ten behoeve 
van bepaalde maatschappelijke noden werden gehouden dan is het beeld echter anders. 
Begin juli was door het Nationaal Hulpcomité, ook bekend als Nationaal Steunfonds voor 
Bijzondere Noden, dat zijn initiatief had in Amsterdam, landelijk bijna een miljoen gulden 
opgehaald.263 In Breda en randgemeenten was de opbrengst fl. 20.000.264   
 Gedurende het eerste collecteseizoen van de WHN, van november 1940 tot en met 
mei 1941, werden vijf straatcollectes gehouden. Voor minstens 20 cent werden insignes 
verkocht aan het publiek. In het overzicht staan de opbrengsten van die vijf collecten voor 
heel het land en Breda en, gedeeltelijk, van Ginneken. 
 De eerste straatcollecte met de lichtgevende molentjes bracht landelijk het dubbele 
op van de tweede. Voor Breda en Ginneken is dat beeld zo goed als hetzelfde. Naast het 
collecteren door vrijwilligers op straat werd door  het Bredase Winterhulpcomité bij de eerste 
geldinzameling ook een bijdrage gevraagd van het Bredase bedrijfsleven. Die bracht meer 
op dan de hele straatcollecte: fl. 3.100, zodat de totale opbrengst van de eerste Winterhulp-
actie in Breda ruim fl. 5.600 beliep. Daarna liepen de bedragen aanzienlijk terug, landelijk en 
in Breda. In zijn openingstoespraak in de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar 1941 
waarin verslag werd uitgebracht over het jaar 1940 moest Van Slobbe daarom al constateren 
dat Winterhulp Nederland nog niet op een volledig succes kon bogen ondanks alle inspan-
ningen van velen.265 
 Ter verbetering van het tegenvallend resultaat van de tweede straatcollecte werd 
door de landelijke organisatie van Winterhulp in de loop van januari 1941 besloten tot een 
reorganisatie en uitbreiding van het collectesysteem. Naast het anonieme collecteren op 
straat werden zogenaamde lijstcollecten ingevoerd: huis aan huis zou met naamlijsten om 
een bijdrage worden gevraagd. De straatcollecte die voor eind januari gepland stond werd 
uitgesteld en in de plaats daarvan kwam een huisaanhuis- of lijstcollecte op vrijdag 31 
januari en zaterdag 1 februari 1941.266 Ambtenaren die op die dagen wensten te collecteren 
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konden ‘voor zover de dienst het toeliet’ vrij krijgen met behoud van hun ‘bezoldiging’.267 De 
opbrengst ervan was inderdaad aanzienlijk hoger dan de vorige twee straatcollecten: fl. 
5.407.268 Ook dat was echter niet van lange duur. De twee volgende lijstcollecte van het 
eerste seizoen vertoonden ook al een aanzienlijke duikeling in de opbrengst.  
 De opgehaalde gelden werden omgezet in uitkeringen in de vorm van waardebon-
nen en goederen, zoals levensmiddelen, kleding, speelgoed, brandstoffen en dekens.269 Ze 
gingen naar gezinnen en individuen die op een of andere wijze bij de gemeente of 
particuliere liefdadigheidsorganisaties ingeschreven waren. In Breda hadden de eerste 
uitkeringen plaats met Kerstmis aan behoeftige gezinnen met kinderen die bekend waren bij 
het Burgerlijk Armbestuur en Maatschappelijk Hulpbetoon. Ze werden niet in mindering 
gebracht op de andere ontvangen steun. Begin februari 1941 brachten de kranten ter 
geruststelling en aanmoediging van de bevolking, en als propaganda voor Winterhulp 
Nederland het bericht dat de totale opbrengst van straatcollecten, lijstcollecten en giften van 
particulieren en bedrijven in Breda tot dan toe fl. 18.711 had bedragen en dat  het totaal aan 
uitkeringen in de vorm van goederen en waardebonnen fl. 21.510 had bedragen. Er was dus 
meer aan Bredanaars gegeven dan bij hen opgehaald. Er behoefde dus geen angst te 
bestaan voor het verdwijnen van gelden naar elders.270  
 
Winterhulp Nederland en Nederlandse Volksdienst: voorbereiding seizoen 1941-1942 
  
Met de voorbereiding en een verdere reorganisatie van het volgende collecteseizoen werd 
reeds in de laatste maanden van het eerste begonnen, niet alleen om de tegenvallende 
opbrengsten op te krikken maar vooral om Winterhulp Nederland te modelleren naar 
nationaalsocialistisch, Duits, voorbeeld, en los te maken van plaatselijke invloeden en 
bemoeienis. Het betekende voor de lokale organisatoren en hun helpers uit het eerste 
seizoen dat ze voor de keuze werden gesteld daarin mee te gaan, en daardoor de doel-
stellingen van de bezetter te helpen realiseren, of zich niet te compromitteren en af te haken. 
Dat die keuze gemaakt moest worden was echter voor velen nog geenszins duidelijk in die 
eerste maanden. 
 Half april 1941 riep burgemeester Van Slobbe in zijn functie van plaatselijk directeur 
van de Winterhulp de dames en heren die het vorige seizoen meegewerkt hadden op het 
stadhuis bijeen om uit te leggen welke werkwijze voor het volgende seizoen gevolgd zou 
worden. De belangrijkste verandering zou de indeling van de stad zijn in een aantal buurt-
schappen of wijken, elk op zich weer onder te verdelen in blokken onder leiding van een 
blokhoofd.271 De wijk- en blokhoofden, zelf behorende tot de gewone bevolking, zouden het 
contact onderhouden tussen de bewoners van de wijken en de plaatselijke Winterhulpleiding. 
Zij zouden zich goed op de hoogte moeten stellen van de sociale omstandigheden van de 
bevolking in hun deel van de stad. Op deze manier zouden de noden van de bevolking beter 
bekend raken en gelenigd kunnen worden. De uitkering van de gelden zou ook door de wijk- 
en blokhoofden gebeuren als vertrouwelingen van de bevolking. De vertegenwoordigers van 
de politieke, maatschappelijke en charitatieve organisaties in de werkgemeenschap zouden 
zich daar niet meer mee hoeven te bemoeien.272 In het artikel in het scholingsorgaan van de 
Winterhulp werd het echter nog voorgesteld als een verbetering van de werkzaamheden.  
Van groot belang zou worden wie in de functie van wijk- of blokhoofd terecht zouden komen.  
 Het idee van het indelen van gemeenten in buurtschappen, wijken en blokken maakte 
onderdeel uit van veel verdergaande plannen van de bezettende overheid met de reorga-
nisatie van de Nederlandse welzijnszorg. Begin mei 1941 was door generaal-commissaris 
Schmidt voor Bijzondere Aangelegenheden ten behoeve van Rijkscommissaris Seyss-
Inquart een nota opgesteld met het concept voor een vereniging met de naam ‘Nederlandse 
Volksdienst’. Naar Duits voorbeeld zou de naam eigenlijk moeten zijn ‘Nationaal-socia-
listische Volksdienst’ maar daar werd voorlopig door de Duitsers om propagandistische 
redenen vanaf gezien.273 Op 28 juli 1941 verschenen in de Nederlandse Staatscourant No. 
144 de statuten van de “Stichting Nederlandsche Volksdienst”. In de wat merkwaardige 

 71



formulering van provinciaal directeur G. Brouwers, in een circulaire aan alle Noord-Brabantse 
burgemeesters, was het doel: ‘de verzorging van alle Nederlanders, uit een oogpunt van de 
zorg voor het Volk en de welvaart’.274 Landelijk leider zou de directeur-generaal van 
Winterhulp Nederland, C. Piek, worden en de bureaus van Winterhulp zouden met de orga-
nisatie worden belast. Het werk van de NVD zou niet, zoals dat van Winterhulp, beperkt 
blijven tot ondersteuning aan hulpbehoevenden in het winterseizoen maar een systema-
tische welzijnszorg op alle terreinen gaan betekenen: gezinszorg, zorg voor moeder en kind, 
wijkverpleging, tandzorg, schoolvoeding, vakantiehuizen,studietoelagen, allemaal terreinen 
waarop talrijke particuliere verenigingen en organisaties tot dan toe hun activiteiten uitstrek-
ten. Het zou later betekenen dat in de loop van de tijd een honderdvijftigtal daarvan zou 
worden opgeheven en de gebouwen en bezittingen toe zouden vallen aan de NVD. Een 
ander zeer essentieel verschil was het onderscheid dat voor de hulp tussen mensen werd 
gemaakt. Vond bij Winterhulp de steun nog plaats zonder onderscheid, bij de Nederlandse 
Volksdienst zou ook gekeken worden naar het ‘erfbiologisch’ gezond zijn. ‘Onvolwaardigen’, 
waarmee invaliden, psychiatrische patiënten, chronisch zieken en bejaarden werden be-
doeld, werden, kwamen voor hulp niet in aanmerking.275 De rassenpolitiek van de bezetter 
werd hiermee zichtbaar. 
 Bij deze  nieuwe inrichting van de sociale zorg hoorde ook de nieuwe organisatie van 
de gemeenten, die Van Slobbe al in de vergadering in april met de medewerkers  had 
aangekondigd: in plaats van in gemeenten zou het land verdeeld worden in buurtschappen 
met als richtgevende norm 10.000 inwoners. Elke buurtschap zou onderverdeeld worden in 
wijken van ongeveer 1000 inwoners, te verdelen in tien blokken van 100 personen.276 Voor 
Breda kwam dat, vanaf de stadsuitbreiding van 1 januari 1942, neer op in totaal acht 
buurtschappen: met de namen Binnenstad, Haagpoort, Duitenhuis, Belcrum, Loopschans, 
Boeimeer, Ginneken en Princenhage. Om alles nog eens duidelijk uit te leggen en te 
bespoedigen ging provinciaal Winterhulpdirecteur Brouwers van 11 tot 22 augustus 1941 op 
tournee door de provincie om groepen burgemeesters een nadere uiteenzetting te geven 
over het onderwerp. Na afloop ervan kregen ze een résumé van het besprokene toege-
stuurd. Hij begon met het prijzen van hun inzet als  plaatselijk directeuren. Daardoor was het 
eerste seizoen qua opbrengst in Noord-Brabant relatief één van de beste van het land 
geworden. Door de vele energie en personen die de organisatie kostte was echter te weinig 
tijd en aandacht besteed kunnen worden aan het contact met de te ondersteunen gezinnen 
zelf. Daarom was in de eerste maanden van het jaar al door de directeur-generaal in Den 
Haag opdracht gegeven tot een nieuwe indeling van de gemeenten in wijken en blokken en 
het aanwerven van wijk- en blokhoofden. De oprichting van de Nederlandse Volksdienst in 
juli daarop was het middel om het ambtelijk karakter dat de Winterhulp tot nu toe vertoonde 
om te zetten in een meer door het volk zelf gedragen organisatie. Belangrijk voor de positie 
van de burgemeester als plaatselijk directeur van Winterhulp was de regeling bij de NVD dat 
de buurtschapshoofden zouden gaan optreden als plaatselijk directeuren, met rechtstreekse 
verantwoording aan de provinciaal directeur.277 Op die manier werd de invloed van het 
plaatselijk bestuur en van de liefdadige organisaties aanzienlijk beperkt of zelfs onmogelijk 
gemaakt.  
 Vanwege de weerzin die de oude en nieuwe regelingen omtrent de WHN en NVD 
opriepen ging ook de algemene directeur op tournee terne door het land. Op 15 september 
1941 kwam C.Piek op het Bredase stadhuis de burgemeesters van Midden- en  Westbrabant 
toespreken over het voorbije en komende Winterhulpseizoen. De vergadering werd voorge-
zeten door een vertegenwoordiger van de commissaris van de provincie en uit de inhoud en 
formuleringen in het verslag blijkt ook dat de bijeenkomst plaats had onder de regie van de 
provincie. Piek en de nieuwe provinciale directeur Van der Bijl waren duidelijk aanwezig om 
zich te verdedigen tegen de bestaande bezwaren van de voorbije en toekomstige werkwijze 
van Winterhulp en de nieuwe Nederlandse Volksdienst. Als eerste kreeg Piek het woord. Hij 
ging allereerst in op het ten onrechte ondervonden wantrouwen dat de Winterhulp bijna in 
heel het land had ondervonden. Dat was ten onrechte en was waarschijnlijk het werk van 
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een groep mensen die Winterhulp in diskrediet wilde brengen. Een ander heikel punt dat hij 
ter sprake bracht, was het collecteverbod dat kort na de oprichting van Winterhulp was 
uitgevaardigd en openbare inzamelingen door particuliere verenigingen en instellingen had 
verboden. Piek verdedigde zich op een merkwaardige manier, met de opmerking dat hij met 
het collecteverbod niets te maken had gehad. Als dat wel het geval zou zijn geweest zou hij 
in april 1941 tegelijk met de beëindiging van het eerste seizoen Winterhulp dat verbod weer 
hebben opgeheven. Hij had vanwege de vele bezwaren bij de bevoegde instanties aange-
drongen op het loslaten van de koppeling tussen Winterhulp en collecteverbod. Die beslis-
sing lag echter bij de procureur-generaal.278 Piek probeerde hiermee zijn handen in onschuld 
te wassen en de verantwoordelijkheid te leggen bij de bezetter. Helemaal onterecht was dat 
niet. Carel Piek was tegelijk met de oprichting van Winterhulp Nederland benoemd als 
directeur-generaal van de organisatie. Bij zijn benoeming was hij geen lid meer van de NSB. 
Begin 1940 had hij om onduidelijke reden zijn lidmaatschap opgezegd. Burgemeester Van 
Rappard van Gorinchem beschreef hem als een ‘oud-NSB’er van goede nationale orangis-
tische gezindheid met een voorkeur voor een autoritair regime’ die de partij had verlaten 
omdat hij zich niet met haar methoden kon verenigen.279 Het Dagblad voor Noord-Brabant 
en Zeeland schetste hem als een financieel deskundige, onpartijdige figuur, behorende tot 
geen enkele politieke partij. Ondanks zijn pro-Duits zijn, reden waarom de Duitsers hem 
hadden aangesteld, en ook om zijn welbespraaktheid en net voorkomen, aldus de Jong, 
probeerde hij de Winterhulp zo Nederlands mogelijk te houden en de NSB er buiten.280 Ook 
voor de secretarissen-generaal was hij een acceptabel fig 281uur.   
 Na zijn reacties op de bezwaren tegen de voorbij Winterhulpcampagne benadrukte 
Piek op de burgemeestersbijeenkomst de noodzaak van de Nederlandse Volksdienst als een 
uitbreiding van de zo noodzakelijke zorg naast de Winterhulp met behulp van de argumenten 
die ook al te vinden waren in de hierboven aangehaalde mondelinge en schriftelijke uiteen 
zetting van de provinciaal directeur. De gelegenheid tot vragenstellen werd vooral door 
gastheer-burgemeester Van Slobbe aangegrepen om nog eens de voornaamste bezwaren 
tegen Winterhulp en Volksdienst te uiten. Steen des aanstoots was het stilleggen van de 
werkzaamheden van de particulier liefdadige instellingen. Als die niet meer zouden worden 
ingeschakeld zouden de grieven tegen Winterhulp nooit verdwijnen. Tegen de Nederlandse 
Volksdienst uitte hij meerdere bezwaren. Daar zouden niet veel mensen aan mee willen 
doen daar ‘men haar gecopieerd heeft van een organisatie in het buitenland’. Bovendien 
zouden voor  de organisatie in buurtschappen, wijken en blokken voor een stad als Breda 
ongeveer 800 mensen nodig zijn. Die te vinden zou zeer moeilijk, zelfs onmogelijk zijn. Het 
derde bezwaar van Van Slobbe was dat de buurtschapshoofden onder de controle van de 
provinciaal directeur kwamen te staan. Het zou beter zijn ze onder de leiding van de 
burgemeester te laten. Tenslotte bekritiseerde hij de verplichting dat medewerkers lid 
moesten worden van de NVD onder betaling van een gedwongen bijdrage, variërend van 6 
tot 12 gulden per jaar. Velen zijn namelijk wel bereid vrijwillig mee te werken en eventueel 
een bijdrage te storten maar niemand zal er voor voelen gedwongen te worden een bepaald 
bedrag daarbij te moeten betalen.282 Samengevat kwam de kritiek van de burgemeester, die 
ongetwijfeld namens al zijn collega’s moet gesproken hebben, neer op een afwijzing van de 
Nederlandse Volksdienst. Doorgaan met de Winterhulp op de wijze zoals in het eerste 
winterseizoen zou dan te preferen zijn, met de mogelijkheid van het gebruiken van eigen 
mensen, onder eigen controle. In zijn antwoord op de geuite bezwaren probeerde Piek de 
scherpe kanten van de nieuwe organisatie eraf te halen. De nieuwe organisatie zou de 
drukbezette burgemeester veel werk besparen. De verplichte bijdrage was maar een norm 
om iets te hebben maar zou niet gevraagd hoeven te worden van iemand die financieel 
daartoe niet in staat was maar toch graag wilde meewerken.283 Ook de vragen van nog 
enkele andere burgemeesters maakten het Piek moeilijk. Ze brachten hem tot enkele 
merkwaardige antwoorden. De burgemeester van Geertruidenberg vroeg hem waarom het 
nodig was dat op de scholingslijsten een politieke gezindheid moest worden ingevuld. 
Volgens Piek moest daar echter niets achter worden gezocht. Het antwoord dat hij daar 
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volgens het verslag op gaf was,- letterlijk geciteerd -, : ‘bedoeling hiervan is, dat men een 
organisatie zou krijgen, welke algemeen is, omdat men juist wil voorkomen dat de 
organisatie een groepsbelang wordt.’284 Het antwoord dat de directeur-generaal van WHN en 
NVD hier,- onder druk van zijn toehoorders? -, gaf was wel zeer merkwaardig en tegen-
gesteld aan de Duitse, én NSB-doelstelling met NVD. Het is ook te zien als een element dat 
moet hebben bijgedragen aan zijn vervanging per 1 juni 1942, als directeur-generaal, door 
een figuur die rechter in de leer was, de NSB-burgemeester van Delft, F.W. van Vloten. Al 
met al werd, aldus een krantenverslag, de uiteenzetting van de directeur-generaal van 
Winterhulp Nederland gevolgd door een ‘levendige bespreking’.285 Dat betekende dat de 
discussie fel moet zijn geweest, net als in veel andere gemeenten in het land.286 
 Alles bij elkaar leidden de inspanningen van de algemene en provinciale leiding er 
echter niet toe dat in het tweede winterseizoen de opbrengst van Winterhulp Nederland 
groeide. Ook de organisatie van de Volksdienst kwam maar niet van de grond. De Bredase 
scholingsadviseur voor de  NVD, B. Materman, vond het noodzakelijk een paar keer in Den 
Bosch zijn beklag te doen over de gang van zaken in Breda, er was nog niets voor elkaar 
gekomen. Hij had er mensen gevonden die ‘blaakten van werklust’ om te beginnen maar nu 
‘met hun handen in de schoot zaten’ omdat de man die als algemeen buurtleider fungeert, 
wethouder Kroone ‘tegen de menschen vertelt dat ze niet met de NVD moeten werken 
omdat het NSB’ers zijn’. Burgemeester Van Slobbe bestreed deze kritiek in een aantal 
brieven aan de provinciaal directeur.287 Kroone was geen buurtleider. Wel werden aan-
vragen om hulp door buurthoofden van Winterhulp, - van NVD waren er maar een paar -,  
door wethouder Kroone beoordeeld, zo nodig na raadpleging van de gemeentelijke orga-
nisatie Maatschappelijk Hulpbetoon. Hieruit en uit de verdere beantwoording is op te maken 
dat de zorg voor de minderbedeelden die in naam van de Winterhulp tijdens het tweede 
seizoen, 1941-1942, werd gegeven onder controle bleef van de gemeente, zeer tot ergernis 
van de NSB. Pas na de aansluiting van Ginneken bij Breda per 1 januari 1942 nam de 
invloed van die partij toe omdat de plaatselijke WHN-afdeling daar uitsluitend uit NSB-leden 
of hun geestverwanten bestond. Bovendien drong het provinciale bestuur van de WHN aan 
op het inschakelen van NSB-leden ter vervanging van het teruglopend aantal medewerkers. 
Voor Van Slobbe was het reden vanaf dat moment zijn standpunt ten opzichte van de 
Winterhulp en de Nederlandse Volksdienst te herzien en liet hij de plaatselijke organisatie 
vanaf juni 1942 over aan NSB-wethouder J.S. de Groot. Hij was niet meer in staat de 
Winterhulp en de Nederlandse Volksdienst onder controle van de gemeente en de vertegen-
woordigers van de liefdadige organisaties te houden en spoorde de laatsten ook aan ontslag 
te nemen.288 

Pas in de loop van de zomer 1942 waren de buurtschappen definitief gevormd. Van 
de acht buurtschapshoofden waren er zeven lid van de NSB.289 De indeling van de buurt-
schappen in wijken en blokken van de stad is niet echt van de grond gekomen, alleen op 
papier. Het ontbrak aan voldoende NSB’ers of sympathisanten voor de functie van wijk- of 
blokhoofd. 
 
 
Nazificatie en nationaalsocialisme:  de eerste stappen 
 
Inleiding 
 
De eerste maanden van de bezetting hadden hun eigen karakter. De overrompelde bevol-
king moest zijn  houding bepalen ten opzichte van de indringer en de bezetter tegenover de 
naar hun inzicht ‘stamverwante’ Nederlanders. Het betekende voor beide partijen een 
periode van onzekerheid, die (nog) niet tot radicale maatregelen leidde. Beide partijen bracht 
het ertoe voorzichtig te zijn en een aftastende houding aan te nemen. Zeer weinig ingeze-
tenen van stad en land gingen al direct tot vormen van verzet over. Verzet tegen de militaire 
overweldiging had al helemaal geen zin na de smadelijke en vernederende nederlaag van de 
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meidagen en voor verzet tegen maatregelen van de bezetter was het nog te vroeg. Toch 
duurde het niet lang eer de Duitse overheden met regels en bepalingen kwamen die te 
denken gaven, ook bekeken vanuit het contemporaine perspectief van 1940 zelf. Met de 
kennis van hoe de oorlog en de bezettingsperiode uiteindelijk is afgelopen is dat vanzelf-
sprekend makkelijker te zien dan toentertijd maar het moet voor oplettende tijdgenoten al 
snel duidelijk geworden zijn dat de Duitse bezettingspolitiek meer met de nationaal-
socialistische ideologie te maken had dan met de omstandigheden van de oorlogsvoering. 
Toen de Duitsers er eenmaal  gerust op konden zijn dat Frankrijk verslagen was en Groot-
Brittannië voor lange tijd niet in staat tot tegenmaatregelen, kon meer aandacht besteed 
worden aan wat bekend is geworden met de term gelijkschakeling, te vertalen als het geheel 
van maatregelen ten opzichte van een land en zijn bevolking, gericht op het in nationaal-
socialistische geest organiseren van de gehele samenleving in al zijn organisaties en 
uitingen, ter bevordering van de eenheid en kracht van een volk. In Duitsland was daar 
onmiddellijk na de machtsovername in 1933 door Hitler mee begonnen, bekend onder de 
benaming ‘Gleichschaltung’, oorspronkelijk een term uit de elektriciteitsleer.290 Een 
voorbeeld van zo’n poging is al gegeven in de beschrijving van de Winterhulp, een poging de 
liefda-digheid en sociale zorg onder Duitse en nationaal-socialistische controle te krijgen. Er 
waren echter nog veel meer signalen! 
 De regels en bepalingen, de zogenaamde Verordeningen, die de Duitsers tijdens de 
bezetting uitvaardigden verschenen meestal in de vorm van tweetalige, losbladige afleve-
ringen of tijdschriften, voorzien van een nummer, gevolgd door het jaartal, bijvoorbeeld VO 
1/1940. Ze werden achteraf gebundeld in vijf kloeke zwarte mappen, de zogenaamde 
Verordeningenboeken, voor elk jaar één, behalve voor 1944 en 1945. Die twee jaren konden 
in één deel worden ondergebracht.  
 
Joodse burgers apart gezet 
 
In een overzicht van tegen personen uitgevaardigde maatregelen voor  de periode mei 1940 
tot eind 1941 valt onmiddellijk op dat de meeste ervan een anti-joodse strekking en 
bedoeling hadden. Van deportatieplannen is dan nog geen sprake en zeker niet van fysieke 
uitroeiing maar het proces van ‘apart zetten’, separeren van de overige bevolking als een  
ongewenste groep, begon al een paar maanden na de bezetting. 
 Begin juli 1940 ontvingen alle ‘Heeren Burgemeesters’ een brief van de waarnemend 
Rijksinspecteur van de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen. Er werd in 
verwezen naar een bijgevoegde circulaire van het bureau van de Höhere SS- und 
Polizeiführer over ‘Die Bereinigung der Niederländische Luftschutzorganisatiom von nicht 
geeignete Elementen.’ Alle joden, buitenlanders uit staten die met Duitsland in oorlog waren 
en Duitsland niet-welgezinde Nederlanders dienden te worden verwijderd en vervangen door 
Duitsland welgezinde Nederlanders of in Nederland woonachtige Rijksduitsers. De reden 
voor de verwijdering werd er door Rauter bijgeleverd: leden van de Luchtbeschermingsdienst 
hadden  op Anjerdag, de verjaardag van prins Bernhard op 29 juni, meegedaan aan politieke 
demonstraties. Het gevolg was dat twaalf joden en vier buitenlanders uit de Luchtbe-
schermingskring van Breda en zijn randgemeenten verwijderd werden. Duitsvijandige Neder-
landers hoefden niet verwijderd worden schreef het Hoofd van de Luchtbescherming D. 
Ontrop, die waren er niet, in zijn dienst werd niet aan politiek gedaan.291 Het is niet bekend of 
de verwijdering uit de Luchtbeschermingsdienst in Breda tot reacties leidde. Die waren er 
volgens de Jong bijna nergens in het land.292  
 
Met betrekking tot anti-joodse maatregelen uit de periode van de bezetting en de toepassing 
er van door het gemeentebestuur van Breda valt in het algemeen op te merken dat het 
aantal joodse inwoners zo klein was in Breda, dat uitvoering van de landelijk tegen hen 
uitgevaardigde geboden en verboden vaak niet van toepassing of nodig was omdat zij niet 
aanwezig waren in de door de Duitsers bedoelde lichamen of organisaties. Pas toen het ging 
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om de verwijdering van alle joodse burgers uit het gemeentelijk apparaat en vervolgens uit 
de algehele samenleving moest het gemeentebestuur optreden op de manier die was 
voorgeschreven of op een wijze die ze het meest wenselijk achtte om uitvoering te geven 
aan van bovenaf opgelegde maatregelen.293 Van openlijke reacties, laat staan verzet daarte-
gen, is echter geen sprake, ook niet tijdens de Februaristaking van 1941. Het enige dat de 
politie daarover wist te melden in zijn rapport aan de Sipo in Den Bosch was een aantal 
oranjekleurige briefjes met het opschrift: ‘Leve Amsterdam’ en ‘Nederland vrij’, die op 
affiches van de Wehrmacht waren geplakt. Ongetwijfeld het werk van communisten in Breda, 
werd er aan toegevoegd! 294 
 Het duurde niet lang, - nog geen twee maanden sinds de verwijdering uit de 
luchtbeschermingsdienst -, aleer de bezetter tot een hele serie bepalingen en verordeningen 
overging ter scheiding van joden van niet-joden in het overheidsapparaat. Eind september 
stuurde commissaris-generaal Wimmer een instructie aan de secretarissen-generaal dat 
joden niet meer benoemd mochten worden in een overheidsdienst en joden die dat al waren 
niet meer bevorderd mochten worden. Na een zwak protest, inhoudende dat de grondwet 
onderscheid tussen Nederlanders bij benoeming in een overheidsdienst verbood, ging het 
college van secretarissen-generaal na beperkte toezeggingen van Wimmer er bij monde van 
voorzitter Snouck-Hurgronje op 6 september mee akkoord dat er voorlopig geen nieuwe 
benoemingen van joden in overheidsdienst zouden worden gedaan. Seyss-Inquart omzeilde 
echter de grondwet door het uitvaardigen van verordening 137/1940 die het mogelijk maakte 
dat ambtenaren aangesteld en ontslagen konden worden ‘in afwijking van het tot heden 
geldende recht’.295 Het werd het fundament onder alle verdere bepalingen en instructies ter 
verwijdering van het joods overheidspersoneel.296 
 Nu was het alleen nog maar nodig er achter te komen of iemand joods was. Daarvoor 
werden in Den Haag twee modelvragenformulieren opgesteld die in de loop van oktober door 
betrokken departementen over provincies en gemeenten verspreid werden en bestemd 
waren voor alle personeel in dienst van Rijk, provincie, gemeente of ander publiekrechtelijk 
lichaam. De circulaire van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gaf 
daarnaast expliciet aan, dat tot de genoemde categorieën ook privaatrechtelijke lichamen 
behoorden waarin het Rijk, provincie of gemeente op een of andere manier deelnemer was, 
‘hieronder dus ook begrepen alle inrichtingen van bijzonder onderwijs, welke subsidie 
genieten’.297 In het Bredase archief zijn ‘lege’ exemplaren aan te treffen in de diverse 
archiefdozen van de gemeentelijke diensten en bedrijven, evenals uitgebreide correspon-
dentie uit de maanden erna over al of niet juist ingevulde exemplaren. Wie ‘naar zijn (haar) 
beste weten’ kon invullen dat hij of zij zelf, zijn of haar verloofde, of iemand van beider  
ouders of grootouders, nooit had behoord tot de joodse geloofsgemeenschap kon volstaan 
met invulling van een korte verklaring A, de zogenaamde ‘Ariërverklaring’. Anders diende 
een uitgebreide verklaring B te worden ingevuld. Opvallend was dat in verklaring A gevraagd 
werd naar het behoren tot de ‘Joodsche geloofsgemeenschap’, en niet naar afstamming. Het 
is een voorbeeld van de onduidelijkheid die ook bij de Duitsers zelf bestond over de definitie 
van het begrip ras. Voor hen betekende het behoren tot de joodse religieuze gemeenschap 
echter automatisch ook deel uitmaken van het Joodse ras.298 In april 1942 echter moest 
secretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse Zaken op last van commissaris-generaal 
Wimmer de burgemeesters er alsnog op wijzen dat het vragen naar het lidmaatschap van de 
joodse geloofsgemeenschap niet genoeg was geweest. De overheid had moeten onder-
zoeken of een zich in dienst van de gemeente bevindend persoon één of meer voljoodse 
grootouders had, ook al zouden die nooit tot de joodse geloofsgemeenschap behoord 
hebben.299 Daarmee werd echter de verwarring tussen de begrippen  religie en ras niet op-
geheven. 
 Voor politie en brandweer gold een iets aangepaste regeling. Alleen administratief 
personeel kon volstaan met de korte verklaring die ook gevraagd werd van andere gemeen-
teambtenaren. Bij het overige politie- en brandweerpersoneel werd onderscheid gemaakt 
naar rang. Onderofficieren en manschappen, - bij de politie rangen lager dan adjunct-
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inspecteur -, moesten, naast de gevraagde afstammingsgegevens van zichzelf en echtge-
note, invullen of er bij de grootouders één, twee of meer grootouders van joodse bloede 
waren. Als zij dat niet met zekerheid konden zeggen moesten ze de uitgebreidere vragenlijst 
invullen, die gevraagd werd van alle hogere politie- en brandweerrangen.300  
 Al deze circulaires, formulieren en ingevulde afstammings- of ariërverklaringen, en de 
soms nog lang voortslepende correspondentie over al of niet goed ingevulde papieren en 
ontbrekende bewijsstukken, resulteerde voor Breda uiteindelijk in het ontslag van slechts 
enkele joodse medeburgers uit hun overheidsbaan.301 Van hoog tot laag had in Breda 
niemand geweigerd aan de invul- en opgaveplicht over afstamming te voldoen, van de 
eenvoudigste gemeenteambtenaar tot en met de burgemeesters van Breda en de omlig-
gende, per 1 januari 1942 te annexeren, gemeenten. Het bestuur van het Diaconessen-
ziekenhuis was de enige instantie die, zij het achteraf, protesteerde en de reeds ingediende 
verklaringen terugeiste nadat het advies had ingewonnen bij de Nederlandse Bond van 
Diaconessenhuizen. Burgemeester Van Slobbe schreef terug dat dat niet meer mogelijk was, 
ook omdat de opgaveplicht volgens de bepalingen in de circulaire wel van toepassing was op 
particuliere ziekenhuizen.302  
 Ook de slachtoffers van heel deze exercitie hadden plichtsgetrouw administratief 
meegewerkt aan hun segregatie van de rest van de bevolking. Bij de gemeentelijke Gas- en 
Lichtbedrijven werd klerk 3e klasse Elkan Benjamin Prins ontslagen. Hij was weliswaar 
Rooms-Katholiek en met een vrouw van hetzelfde geloof getrouwd maar hij had twee joodse 
grootouders van vaderszijde, - misschien ook van moederszijde maar uit de gevoerde 
correspondentie met de gemeente blijkt dat hij daar geen zekerheid over kon krijgen - , en 
werd dus beschouwd als behorend tot het joodse ras.303 Op bevel van het departement van 
Binnenlandse Zaken werd hij per 21 november 1940 door de gemeente ontslagen, voorlopig 
met behoud van zijn salaris.304 Hetzelfde lot overkwam Benjamin Gokkes, leraar Frans aan 
het Stedelijk Gymnasium, zij het dat voor hem de opdracht tot ontslag kwam van het 
departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Ook zijn deeltijdbaan aan het 
Eindhovense Lorentzlyceum raakte hij kwijt.305  
 Onduidelijk was enige tijd lang wat er moest gebeuren met joodse raadsleden. 
Moesten zij ook uit hun functies worden ontheven of vielen zij niet onder de bepalingen voor 
het overheidspersoneel? Na de opdracht van commissaris-generaal Wimmer op 4 november 
om alle joden uit overheidsdienst te ontslaan was secretaris-generaal Frederiks van mening 
dat daar de raadsleden niet onder vielen.306 Eind november echter had Binnenlandse Zaken 
aan gedeputeerde Staten en burgemeesters een circulaire gezonden met de mededeling dat 
in opdracht van de Commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie joden niet alleen uit 
overheidsfuncties moesten worden gezet maar ook uit ereambten in openbare en privaat-
rechtelijke lichamen.307 Een ambtenaar had in potlood op de circulaire geschreven: ‘niemand 
komt in aanmerking’ maar in het handschrift van de burgemeester stond daarbij: ‘Schr’ 
bevestiging vragen dat Raadslidmaatschap hieronder niet valt’. In de vergadering van 
Burgemeesters en Wethouders, kennelijk op de hoogte van de opvattingen van Frederiks, 
van 4 december was namelijk de vraag opgeworpen of  onder het begrip ereambten ook het 
raadslidmaatschap moest worden begrepen.308 De vraag werd doorgestuurd naar Binnen-
landse Zaken. Alle burgemeesters ontvingen bij kerende post van secretaris-generaal 
Frederiks bericht. Blijkens nadere mededelingen van Commissaris-generaal Wimmer van 
Bestuur en Justitie moesten ook joodse raadleden ontheven worden van de waarneming van 
hun functie.  
B&W van Breda kregen ook nog apart antwoord op hun brief.309 9 Januari 1941 ontving 
raadslid Barend Cohen officieel van de gemeente bericht dat hij ontheven was uit zijn 
functie.310 Hij had, met een onderbreking van een jaar, vanaf 1927 deel uitgemaakt van de 
Bredase raad als vertegenwoordiger van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, de 
SDAP.  
 Niet alleen joods overheidspersoneel kreeg als zodanig te maken met discrimi-
nerende maatregelen ook de joodse burgers in het algemeen moesten zich al spoedig als 
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zodanig kenbaar maken en werden zo slachtoffer van deze en andere discriminerende 
maatregelen. Het verbod van 30 september 1940, op instructie van de Duitsers, van de 
secretarissen-generaal tot het benoemen, - en ook het bevorderen -,  van joden in publieke 
diensten, trof in feite elke jood. Het hebben van één of meer joodse grootouders van de vier 
bestempelde iemand al tot een gedeeltelijke of hele jood, die niet meer voor alle ambten 
benoembaar was zoals de Nederlandse grondwet bepaalde. Het was het begin van de 
eerste etappe van de Jodenvervolging: de isolering door uitstoting uit het professionele en 
maatschappelijk leven, vanaf juli 1942 gevolgd door de fysieke verwijdering uit de Neder-
landse gemeenschap door deportatie.311  
 Begin Februari 1941 verscheen in de Bredase kranten een mededeling van de 
Bredase burgemeester dat volgens een verordening van de Rijkscommissaris van 10 januari 
alle mensen , geheel of gedeeltelijk van joodsen bloede, zich vóór 24 februari a.s. schriftelijk 
dienden aan te melden. Daarvoor moest een formulier worden gebruikt dat door Binnen-
landse Zaken was opgesteld en kosteloos kon worden afgehaald bij het Bureau Bevolking 
van de gemeentesecretarie. Bij inlevering werd een aanmeldingsbewijs afgegeven tegen 
betaling van fl. 1.00 aan leges. Als iemand dat niet kon betalen, zou de Israëlische gemeente 
het bedrag moeten voldoen. Het aanmeldingsbewijs zou aan iedere opsporingsambtenaar 
moeten worden vertoond, die daarom vroeg. Wie zich niet aanmeldde, kon worden gestraft 
met een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar en verbeurdverklaring van eventueel 
vermogen.312 Zo werden alle inwoners met één of meer joodse grootouders geregistreerd en 
herkenbaar gemaakt. Het was de basis voor alle verdere maatregelen tegen hen, die tot hun 
verwijdering zou leiden.313 In Ginneken kon burgemeester Serraris na de oproep voor zijn 
ingezetenen een lijst opstellen van 28 joodse inwoners, met naam, adres en de aanduiding 
of ze zelf de gulden leges hadden betaald. Vijf van hen hadden dat niet gekund.314 
 Iedere maand van het jaar 1941 bracht wel een verordening of maatregel die de 
isolering van de joodse burgers verder vergrootte. In januari mochten joden niet meer naar 
de bioscoop, in februari mochten ze niet langer student worden en geen bloeddonor meer 
zijn. Half maart ontvingen de gemeentebesturen van het hoofdbestuur van het Rode Kruis in 
Den Haag een circulaire met afschriften over de in februari uitgevaardigde verordening 
aangaande de verwijdering van joodse bloeddonoren uit de lijsten van de bloedtransfu-
siedienst. Na 25 maart 1941 mocht geen jood meer op de lijst voorkomen. Joodse bloedge-
vers konden op een afzonderlijke lijst worden geplaatst. Hun bloed mocht alleen dienen voor 
joden. Wanneer niet bekend was, of er op de lijst joden stonden moest de lijst naar het 
gemeentebestuur worden gestuurd ter vergelijking met de aanwezige lijst van personen van 
joodse bloede.315  
 In de loop van de maand april moesten joodse burgers van Breda hun radiotoestel 
inleveren, in onbeschadigde staat’ en voor 1 mei. Ter verduidelijking werd in de bekend-
making van de burgemeester nog eens precies aangegeven wie er onder het begrip jood 
viel: iemand met tenminste drie joodse grootouders, maar ook iemand die er twee had én 
zelf behoorde tot de joods-kerkelijke gemeente of op of na 9 mei 1940 met een jood gehuwd 
was.316 In totaal werden 35 toestellen ingeleverd. De eigenaren hadden ook met hun handte-
kening moeten bevestigen, dat ze hun eigen toestel ingeleverd hadden en niet dat van een 
ander. Twee ervan waren in zo’n goede staat dat ze ‘in bruikleen’ werden genomen  door de 
Duitse Wehrmacht in Breda.317 Onzekerheid  ontstond, toen een niet-joods man met een 
joodse vrouw de burgemeester vroeg wat hij moest doen met zijn toestel. Aanvankelijk 
antwoordde Van Slobbe hem dat, de regeling hem niet betrof en hij zijn toestel dus niet 
hoefde in te leveren. Voor de zekerheid raadpleegde de burgemeester  toch maar zijn vriend 
Frederiks van Binnenlandse Zaken met de vraag wat er gebeuren moest in het geval dat een 
echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd was. De secretaris-generaal wendde zich 
daarop tot de Höhere Polizei und SS-Führer. Waarschijnlijk had Van Slobbe, en met hem 
misschien nog anderen, met zijn vraag ‘slapende honden wakker gemaakt’, want het gevolg 
was een nogal bizarre regeling die werd toegestuurd aan alle politiecommissarissen en 
burgemeesters: Indien de echtgenoot arisch was, hoefde het toestel niet afgestaan worden;  
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was een met een jood getrouwde arische vrouw krachtens de huwelijksvoorwaarden 
eigenares van het toestel dan hoefde het evenmin afgegeven te worden maar moest 
verhinderd worden dat de joodse echtgenoot naar het toestel kon luisteren, ‘mit anderen 
Worten’, stond er vervolgens bij, ‘das Apparat muss aus der Wohnung entfernt werden’.318 
Waar het dan heen moest, stond er niet bij. 
 Eind maart 1941 hadden de WA- (Weerbaarheids) afdelingen, de knokploegen, van 
de NSB en de NSNAP in Breda op eigen gelegenheid actie ondernomen tegen het café- en 
restaurantbezoek door joodse burgers. Zij probeerden met enig geweld de horeca-eigenaren 
en -uitbaters er toe over te halen in hun zaken bordjes op te hangen met ‘Joden niet 
gewenst”.319 Dat werd door de laatsten geweigerd. Ze wendden zich via  hun ‘R.K. Bond van 
café-, hotel- en restauranthouders en slijters St. Joseph’ tot de Beauftragte in Den Bosch, het 
hoogste Duitse gezag in de provincie. Van ‘Zijn Edele’ kregen ze als antwoord, dat ze aan de 
eis niet hoefden te voldoen. Daarvan stuurden ze aan al hun aangesloten leden en de 
commissaris van politie bericht.320 Het betekende alleen maar uitstel. De officiële Duitse 
richtlijn over het bezoeken van horecagelegenheden en vele andere openbare plaatsen door  
joden was al in de maak, maar moest nog worden gepubliceerd. Dat zou spoedig gebeuren.  
 Begin juni 1941 verscheen in alle kranten een zogenaamde ‘Ambtelijke Bekendma-
king’ die de toegankelijkheid van openbare plaatsen voor joden aanzienlijk beperkte. 
Voortaan zouden ze niet meer welkom zijn  in baden en zweminrichtingen. Parken en 
plantsoenen van gemeenten die als badplaats of kuuroord werden aangemerkt, mochten ze 
niet meer bezoeken en ze mochten er niet meer verblijven in hotels, pensions of loge-
menten.321 De Bredase afdeling van de NSNAP- Van Rappard (Nationaal-Socialistische 
Nederlandse Arbeiderspartij) ondernam onder aanvoering van de radicale en gewelddadige 
Jos Driessen onmiddellijk actie tegen de aanwezigheid van joden in het Valkenberg, een 
groot park tussen het Bredase centrum en het station.322 Hij vond, dat ook Breda onder de 
verordening over badplaatsen viel. Burgemeester Van Slobbe was het daar niet mee eens. 
De stad kende, zoals hij het in zijn brief aan de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken 
formuleerde ‘vrijwel geen enkele seizoensgelegenheid, wel Ginneken en Princenhage’, maar 
dan nog waren de drie genoemde plaatsen niet gelijk te stellen met een badplaats.323 Van 
Frederiks kreeg hij gelijk: via hem ontving hij een afschrift van het Duitse commissariaat-
generaal voor openbare orde en veiligheid met de mededeling: "Die Gemeinde Breda....kann 
nicht als Kurort angesehen werden."324 De discussie speelde in meer gemeenten.325 In 
augustus werd ter voorkoming van willekeur door Binnenlandse Zaken een lijst verspreid met 
de namen van die gemeenten die als ‘badplaats’ of ‘kuuroord’ moesten worden beschouwd. 
Breda stond daar niet op, ook Ginneken en Princenhage niet. Over de twee laatste plaatsen 
was de discussie echter nog gaande. Dat blijkt ondermeer uit de potloodaantekening op de 
lijst van Van Slobbe: "Hoe moet het met Ginneken en Princenhage na de grenswijziging?" 
(Dit t.z.t. opnieuw voorbrengen.) Hij moet als toekomstig burgervader van die twee dorpen 
vanwege de op handen zijnde gemeentelijke grenswijziging of annexatie per 1 januari 1942, 
op de hoogte zijn gehouden van de correspondentie tussen zijn collega van Ginneken en 
Bavel en de procureur-generaal, fungerend directeur van politie, in Den Bosch. De laatste 
was degene die tot 1 oktober van dat jaar de bevoegdheid had aan Den Haag namen van 
gemeenten door te geven, die ook op de lijst van voor joden verboden plaatsen  gezet 
moesten worden. Serraris vond dat bij de grens van Ginneken geen borden geplaatst hoef-
den te worden met ‘Verboden voor Joden’. In zijn gemeente werd geen enkel publiek zwem-
bad of badinrichting geëxploiteerd. Er waren ook geen plantsoenen, parken, bioscopen, of 
schouwburgen. De voorgeschreven verbodsborden waren dus ook niet nodig.326 Per 
kerende post kreeg hij antwoord, dat de borden wel geplaatst moesten worden, niet alleen bij 
de gemeentegrens maar ook bij alle horecagelegenheden.327 Serraris probeerde nog zijn 
gelijk te halen bij de Commissaris van de provincie Van Rijckevorsel, maar ook dat haalde 
niets uit. Ook Ginneken en Princenhage waren ondertussen aan de lijst van gemeenten met 
voor joden verboden gelegenheden toegevoegd.328 Er bleef de burgemeester niets anders 
over dan te voldoen aan de verplichting officieel bekend te maken, ‘dat deze gemeente door 
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den Secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken is aangewezen als 
vreemdelingenverkeerplaats die voornamelijk om gezondheidsredenen wordt bezocht’ . 
Plichtmatig liet hij ook in de bekendmaking opnemen dat daarom, in de niet in het dorp 
aanwezige publieke bad- en zweminrichtingen, parken, plantsoenen en lokaliteiten waar 
joden geen toegang hadden, moesten worden aangeduid met ‘Verboden voor Joden.329  
 De beperkingen voor joodse burgers gingen nog verder. Half september 1941 
verscheen een nieuwe, ‘Anordnung’, beschikking, van Rauter. Gedeeltelijk was het een 
herhaling van die van 31 mei maar vooral was het een zodanige uitbreiding van het aantal en 
soort gelegenheden waar ze niet meer mochten komen, dat het neerkwam op een definitieve 
verwijdering van joden uit alle plaatsen en gelegenheden waar niet-joden kwamen.330 De 
totale isolatie van de overige bevolking, de eerste fase van de Jodenvervolging, was 
daarmee een feit. Alle plaatsen waar joden niet meer mochten komen, moesten van 
verbodsborden worden voorzien. Ter voorkoming van verschillen in de uitvoering werd van 
hogerhand vastgesteld hoe die er uit moesten zien. In de loop van december kregen 
burgemeester en commissaris van politie van Breda  van de procureur-generaal, fungerend 
directeur van politie, in Den Bosch opdracht een opgave te doen van het aantal café's, 
restaurants, hotels, schouwburgen, bioscopen, overdekte zwembaden en badinrichtingen, 
openbare bibliotheken, leeszalen, musea, veilinggebouwen, parken en dierentuinen, 
openbare sportinrichtingen, niet-overdekte zwembaden, markten, slachthuizen en het aantal 
benodigde houten borden.331 Eén dag voor de inleverdatum van 24 december 1941 stuurde 
de commissaris van politie ongeveer driehonderd namen van plaatsen of gelegenheden op 
die van een verbodsbord moesten worden voorzien.332 Daarbij kwamen in januari 1942 nog 
26 namen van gelegenheden in het voormalige Ginneken dat per 1 januari bij Breda was 
gevoegd. De bijbehorende houten borden die nog bij Serraris in Nw. Ginneken waren 
bezorgd, werden doorgestuurd naar het Bredase politiebureau.333 In Ginneken moesten 
ondermeer borden geplaatst worden bij de ijsbaan van de Vereniging IJsvermaak en de 
hockeyvelden van Push.  
  
Een nu als bizar te beschouwen onenigheid ontstond over de doorgang van joden door het 
park Valkenberg naar het station en omgekeerd. Nog steeds is het park Valkenberg, net als 
in 1941, voor fietsers en voetgangers de kortste verbinding tussen het centrum, de Grote 
Markt, en het NS-station. In de betreffend archiefmappen is de correspondentie aan te 
treffen over de vraag of joden het Valkenberg mochten gebruiken als doorgangsroute. De 
voorzitter van de Joodse Raad, afdeling Breda, de hr. H. Samuel, had in een brief aan de 
Duitse Ortskommandant van de stad als zijn mening gegeven dat de beschikking van 15 
september 1941 niet van toepassing was op het Valkenberg, omdat het ‘een verbinding 
vormde tussen Grote Markt en station’. De Ortskommandant was echter niet de aangewezen 
persoon om deze niet-militaire kwestie ter hand te nemen en stuurde Samuels brief door aan 
de burgemeester ter afhandeling.334 Van Slobbe nam vervolgens contact op met de commis-
saris van politie en kreeg als antwoord, dat het fietsen door het Valkenberg niet beschouwd 
kon worden als het bezoeken van het park. In de Nederlandse vertaling van de beschikking 
van 15 september zoals die in de kranten was gepubliceerd was namelijk de zinsnede ‘das 
Betreten öffentlicher Parkanlagen’ onjuist vertaald met: ‘het bezoeken van openbare parken’; 
fietsen door het park kon niet als ‘bezoeken’ worden uitgelegd. Uitgaande echter van het 
Duitse ‘betreten’ zou fietsen eigenlijk ook niet mogen, tenzij aan de commissaris-generaal in 
Den Haag ontheffing werd gevraagd, aldus de Bredase commissaris van politie de Bruijn.335 
De burgemeester wendde zich daarop tot secretaris-generaal Frederiks en schreef, dat hij 
van mening was dat de verbinding door het park, fiets- en voetpad, niet voor joden hoefde 
afgesloten te worden omdat het gebruik ervan niet bedoeld was ‘ter verhaal’, of ‘ter verpo-
zing’, maar als doorgangsweg. Indien zijn interpretatie juist was, zou hij borden kunnen laten 
aanbrengen met de tekst dat joden zich niet buiten de paden moesten begeven.336 De 
bedoeling van Van Slobbe was de doorgang ook voor joden open te houden. Daarbij zal 
zeker een rol gespeeld hebben, dat hijzelf, net als zijn joodse overbuurman H. Samuel, als 
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bewoner van de Willemstraat, die zich tussen het station en het Valkenberg bevond, 
dagelijks meerdere malen gebruik maakte van het Valkenberg als doorgang naar het stad-
huis op de Grote Markt. Zijn poging was echter tevergeefs. In november moest hij Samuel 
melden dat De Duitse instanties van mening waren, dat de paden van het Valkenberg ook 
onder de beschikking vielen. Via een niet al te grote omweg konden joden ook op een 
andere manier Grote Markt en station bereiken.337 Het park Valkenberg ‘ist für Juden zu 
sperren’.338  
 In de praktijk werd er echter na deze Duitse uitspraak niet of nauwelijks gecontroleerd 
wie  door het park, in ieder geval niet door de Bredase politie. Wel echter door Jos Driessen 
die, zoals hiervoor vermeld, in maart 1941 al begonnen was met zijn eigen actie om joden uit 
het Valkenberg te weren. Bij de procureur-generaal in Den Bosch beklaagde hij er zich 
verschillende malen over, dat er nog steeds veel joden door het park liepen en dat de 
verbodsborden zo waren aangebracht dat ze nauwelijks te zien waren.339 Gevolg daarvan 
was dat de Bredase politie van de procureur moest uitleggen wat er precies aan de hand 
was. Daaruit bleek dat Driessen zelf in het Valkenberg stond te controleren, of er joden door 
het park liepen en dat hij een joodse man met de naam Haas persoonlijk naar het 
politiebureau had opgebracht om proces-verbaal te laten opmaken.340 Om te bewijzen dat de 
borden in het Valkenberg goed waren opgehangen stuurde de commissaris zes foto’s op 
naar Den Bosch.341 Driessen bleef patrouilleren in zijn zwarte WA-uniform. Korte tijd later, in 
mei 1942, bracht hij een Utrechtse man op naar het bureau, de heer de Vries uit Utrecht. die 
met Jodenster op door het park was gelopen. Die diende na de oorlog een klacht in bij de 
Politieke Opsporingsdienst in Breda in de hoop bij te dragen aan de veroordeling van 
Driessen, die hem destijds gesommeerd had mee te gaan naar het politiebureau en proces-
verbaal te laten opmaken. Driessen had zich voorgedaan als politieman. Op het bureau 
bleek hij dat niet te zijn en De Vries kreeg van de Bredase agenten te horen wat voor iemand 
Driessen werkelijk was. Voor de agenten had hij niets dan lof wegens hun humane houding 
ten opzichte van hem. Zijn bezwarende klacht kwam in 1945 echter te laat omdat Driessen 
ondertussen in de gevangenis gestorven was.342   
 Een ander triest voorbeeld van getouwtrek tussen de joodse vertegenwoordiger 
Samuel, het Bredase gemeentebestuur en de hogere machthebbers over een beperkende, 
anti-joodse, maatregel had ook met de Grote Markt te maken. Volgens een van die 
beperkende bepalingen mochten joden niet meer op het centrale stadsplein komen om net 
als iedere andere Bredanaar de daar uitgestalde producten aan te kopen. Begin mei 1942 
werd op het politiebureau aangifte gedaan van het ‘betreden van het marktterrein door een 
jood’. Mogelijk werd ook deze aangifte door Driessen of iemand anders van zijn WA-
knokploeg gedaan en werden politie en burgemeester gedwongen de zaak verder uit te 
zoeken en voor te leggen aan hogere autoriteiten. Samuel schreef aan Van Slobbe dat 
marktbezoek voor joden weliswaar verboden was, maar dat zij volgens de instructie van de 
Joodse Raad te Amsterdam, in opdracht en medeweten van de Duitsers, wel gebruik 
mochten maken van de trottoirs, die langs de markt liepen en de verkeerswegen die het 
marktterrein doorsneden. In een persoonlijk gesprek, eventueel met de Ortskommandant 
erbij hoopte hij de zaak te mogen toelichten.343 Of dat persoonlijk gesprek heeft plaatsgehad 
is niet bekend, maar de burgemeester speelde het probleem door aan de commissaris van 
politie ‘ter advisering’, een andere benaming voor ‘uitzoeken’. Na twee maanden moest de 
Bruijn aan de burgemeester meedelen, dat de procureur-generaal in Den Bosch hem 
geschreven had dat de bewering van Samuel, afkomstig van de Zentralstelle für Jüdische 
Auswanderung in Amsterdam ‘ten enenmale’ onjuist was. Samuel werd daarvan op de 
hoogte gesteld.344 Ook deze poging van de voorzitter van de Joodse Raad, afdeling Breda, 
om een verbodsbepaling voor zijn geloofsgenoten te verzachten of te beperken, was dus 
mislukt. Hetzelfde gebeurde met zijn verzoek om aparte tijden voor zijn geloofsgenoten in het 
openbare badhuis.345 

Leken al deze eerste maatregelen ergerlijk, kleinzielig of bizar, ze vormden het begin 
én de basis van wat nog moest nog komen.  
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Eerste maatregelen tegen niet-joden 
 
Van maatregelen tegen andere dan joodse personen is in deze eerste periode van de 
bezetting nauwelijks sprake. Wie niet openlijk tegen de bezetter en diens maatregelen 
protesteerde, en niet tot de politieke of ideologische tegenstanders behoorde,  had  zeker tot 
eind 1941, begin 1942, weinig te vrezen. Toen in juni 1941 Duitsland de Sovjet-Unie aanviel, 
werden door de Nederlandse politie, op bevel van de Duitsers, overal in Nederland commu-
nisten opgepakt. In Breda kostte dat twee voormalige leden van de CPH, (Communistische 
Partij Holland) de vrijheid, J.C. de Pijper en H.C. Clerx.346 Door het niet-aanvalsverdrag 
tussen Hitler en Stalin waren ze aanvankelijk met rust gelaten, maar dat had alleen een 
voorlopig uitstel betekend. Hoe het verder met hen is verlopen is niet bekend.  
 
Arrestatie van Hein Hoeben en kapelaan A.S.A. van Lierop van de Katholieke Wereldpost 
 
Voor twee Bredanaars betekende de Duitse bezetting van Nederland, dat ze reeds bij de 
voorbereiding daarvan op de lijst van Nederlanders stonden die de Duitse politieke politie, de 
Sicherheitsdienst (SD), onmiddellijk na de inval wensten op te pakken wegens hun openlijke 
anti-nationaalsocialistische ideeën en optreden. Het betrof Dr. Hein Hoeben, journalist en 
kapelaan Arnold van Lierop.347 
 Hoeben, in 1899 geboren in Teteringen, had aanvankelijk de bedoeling priester te 
worden, maar na vijf jaar bij de paters Capucijnen in Langeweg kreeg hij wegens zijn te 
zwakke gezondheid voor het ascetisch leven van de minderbroeders het advies een andere 
opleiding tot geestelijke te gaan volgen. Een tijd lang probeerde hij dat op het noviciaat van 
de paters van het Heilig Hart in Ginneken tot ziekte ook daar een eind maakt aan zijn 
bedoelingen. Via een studie MO-Duits en het behalen van een colloquium doctum kreeg hij 
de gelegenheid in München letteren en filosofie te gaan studeren, afgerond met een 
slotthesis of proefschrift over de mystica Anna Katharina Emmerick (1774-1824). In 
Duitsland raakte hij betrokken bij het werk van de Duitse Jezuïet  Friedrich Muckermann die 
een katholiek persbureau had opgezet, dat zich, behalve tegen het communisme, vooral 
keerde tegen het opkomend nationaalsocialisme in Duitsland.348 Na terugkeer in zijn 
geboortestad werd hij ondermeer medewerker van de Kölnische Volkszeitung  en De Nieuwe 
Eeuw. In 1927 stichtte hij op zijn huisadres, Teteringsedijk 63 in Breda, het persbureau De 
Roomsche Wereldpost, dat  later de naam Katholieke Wereldpost kreeg en nauw ging 
samenwerken met dat van zijn vriend en geestverwant Muckermann. Toen die na de 
machtsovername door Hitler in 1933 naar Nederland vluchtte, werden de contacten tussen 
beiden intensiever. De KWP ontwikkelde zich steeds meer tot een internationaal werkend 
katholiek persbureau dat zich vanuit Nederland fel tegen het nationaalsocialisme verzette en 
voor de verspreiding zorgde van het katholiek nieuws uit het Derde Rijk. Het leidde er zelfs 
toe dat in Berlijn in 1934 een alternatieve Nederlandstalige, pseudo-katholieke concurrent 
werd opgericht ter verzwakking van de invloed van de KWP. Een belangrijke rol daarin 
speelde hoofdredacteur van het Dagblad van Noord-Brabant, Dr. Albert van de Poel, die de 
strekking van de KWP te anti-Duits vond. Hij reisde in augustus 1934 naar Berlijn en stelde 
zich daar in verbinding met J. Göbel, ‘een even kleurrijk als onbetrouwbaar persoon’, die 
daar een persbureau leidde. Op instigatie van de Bredase hoofdredacteur richtte Göbel in de 
herfst van hetzelfde jaar het Nederlandsch Katholieke Correspondentiebureau op als 
tegenwicht voor de anti-Duitse Wereldpost van Hoeben 349  
 In 1931 stelde de bisschop van Breda, Mgr. Hopmans, kapelaan A.S.A. van Lierop 
van de parochie ‘De Driesprong’ aan als geestelijk adviseur en mederedacteur van het 
persbureau, de KWP. Hoeben en Van Lierop maakten samen verscheidene reizen naar 
Duitsland en wisten allerlei gegevens naar buiten te smokkelen, waaronder de tekst van 
herderlijke brieven van Duitse bisschoppen, nog voor ze door de nazi’s kon worden 
verboden.350 De nationaal-socialistische veiligheidsdienst zag de KWP steeds meer als dé 
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haard van anti-Duitse spionage en propaganda, onder een religieuze dekmantel over heel de 
wereld schade toebrengend aan het nationaal-socialistische Duitsland. De hoofdschuldige, - 
‘der Haupturheber’ - , van dat alles was volgens een geheime ‘Presse-anweisung’ voor de 
Duitse bladen van 14 januari 1938 Hein Hoeben.351 
 Onmiddellijk na de bezetting van Breda door de Duitsers op 13 mei 1940 kwamen 
vertegenwoordigers van de Sicherheitsdienst aan de uit Achtmaal teruggekeerde evacuatie-
leider J. Meeùs, in zijn functie van waarnemend civiel stadscommandant, om de uitlevering 
vragen van Van Lierop en Hoeben. Beiden bevonden zich op dat moment niet in de stad. 
Van Lierop bevond zich als aalmoezenier bij een Nederlands legeronderdeel en Hoeben was 
net als veel andere Bredanaars op de vlucht richting Frankrijk. Meeùs bracht persoonlijk 
bisschop Hopmans op de hoogte over het gevaar dat kapelaan Van Lierop bij terugkeer liep 
en stuurde een boodschap naar het dorp Achtmaal ten zuiden van Breda waar Hoeben zich 
op dat moment, volgens hem, nog zou bevinden.352 Hoeben bevond zich echter niet bij de 
groep Bredase vluchtelingen die de evacuatie route via Zundert hadden moeten volgen, 
maar bij de groep die de vluchtweg via Chaam-Hoogstraten had moeten nemen.353 Wel 
plunderde een Sonderkommando van het Reichssicherheits-hauptamt het KWP-kantoor aan 
de Teteringsedijk en nam het tonnen wegende archief mee voor nader onderzoek naar 
medewerkers en activiteiten.354 Het apocriefe verhaal dat op de dag van de aanval gepro-
beerd zou zijn het huis en kantoor van Hoeben te bombarderen kan daarmee naar het rijk 
van de oorlogsfabelen verwezen worden als tegenstrijdig met het belang dat ‘Berlijn’ had bij 
het onbeschadigd en volledig in handen krijgen van het archief van Hoeben. De bommen die 
daar in de wijk gevallen zijn, hadden de bedoeling de spoorverbinding tussen Breda en 
Tilburg onklaar te maken. 
 In de veronderstelling dat hij geen gevaar liep, keerde kapelaan Van Lierop na de 
demobilisatie van het Nederlandse leger terug naar zijn stad. Bijna onmiddellijk daarna werd 
hij op 16 juni door de Gestapo gearresteerd en, na martelingen en verblijf in het concentra-
tiekamp Sachenhausen, werd hij in juli 1942 overgebracht naar Dachau. Daar overleed hijj 
op 27 november 1942. 
 Hein Hoeben kwam eind juli 1940 vanuit Frankrijk naar Nederland terug. Het is 
onduidelijk of dat onder druk van zijn vrouw was, vanwege een ziek kind, of om Duitse acties 
tegen medewerkers van de KWP te voorkomen.355 Voor dat laatste pleit, dat hij vrijwillig bij 
de Gestapo in Breda meldde dat hij weer thuis was. Een paar uur later werd hij door twee 
Gestapo-agenten opgehaald.356 Na een kort verblijf in kamp Vught werd hij via Arnhem 
samen met andere personen die als ‘Muckermänner’ werden beschouwd, overgebracht naar 
een Berlijnse politiegevangenis aan de Alexanderplatz. Na anderhalf jaar ‘Einzelhaft’, een-
zame opsluiting, overleed hij daar op 28 februari 1942. In juni 1949 werd zijn stoffelijk 
overschot op het kerkhof van Teteringen, zijn geboortegemeente, herbegraven.357  
  
Ontslag van waarnemend Politiecommissaris J.P.C. Mansvelt 
 
Er zijn voor hoofdinspecteur J.P.C.Mansvelt  twee verschillende data uit de bezettings-
periode aan te wijzen waarop hij is ontslagen. Dit merkwaardige feit deed zich voor als 
gevolg van de strijd tussen hem, de bezetter en burgemeester Van Slobbe. In de ogen van 
Mansvelt was de burgemeester de grote boosdoener. In werkelijkheid was de ‘kwestie 
Mansvelt’ een ingewikkelde zaak, waarin verscheidene personen en zaken een rol speelden: 
karakter en optreden van de hoofdinspecteur, motieven van burgemeester Van Slobbe en de 
belangen van de Duitse bezetter. Mogelijk heeft de plaatselijke NSB ook een rol gespeeld. 
Mansvelt had begin mei 1940 bij een huiszoeking de ledenlijsten van Breda en omliggende 
gemeenten bemachtigd en doorgespeeld aan de Centrale Inlichtingendienst in Den Haag.  
 Toen de oorlog uitbrak had Mansvelt al een lange loopbaan bij de Bredase politie van 
zeventien jaar achter de rug, had hij het gebracht tot waarnemend commissaris van politie en 
verving hij de wegens mobilisatie afwezige commissaris A.C. de Bruijn. In 1937 waren zij 
beiden elkaars concurrenten geweest voor de vacante Bredase commissarispost. In zijn 
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adviesbrief over de twintig kandidaten aan de Commissaris van de Koningin had de pas 
recent als burgemeester benoemde Van Slobbe over sollicitant Mansvelt bericht, dat die 
weliswaar enige malen tot tevredenheid het commissariaat had waargenomen, maar op de 
keper beschouwd toch niet het vereiste peil voor een commissaris had en op den duur een 
nadelige invloed op de geest van het korps zou uitoefenen.358 Hoogstwaarschijnlijk zullen de 
mening en het advies van commissaris van politie De Bruijn en andere politieofficieren in 
belangrijke mate meegewogen hebben in de oordeelsvorming van de nieuwe burgemeester 
 De problemen voor Mansvelt begonnen met de chaotische evacuatie van de Bredase 
bevolking op zondag 12 mei 1940 in plaats van het op de vroege maandagochtend geplande 
vertrek. De hoofdinspecteur was op dat moment de fungerend commissaris van politie, die in 
zeer moeilijke omstandigheden leiding moest geven aan het corps. De bedoeling van het 
oorspronkelijke plan met de naam ‘Tijdelijke Gewestelijke Verspreiding’  was, dat 
politiemensen de evacués of vluchtelingen zouden begeleiden en daartoe instructies zouden 
krijgen van de politieleiding. Daar kwam echter niets van terecht, gedeeltelijk door de grote 
verwarring en haast waarmee de vervroegde evacuatie gepaard ging, maar ook door de 
houding van hun hoogste chef op dat moment, hoofdinspecteur J.P.C. Mansvelt. Bij 
terugkomst van een vergadering op het stadhuis omstreeks 9.00 uur over de onmiddellijk om 
10.00 uur te starten evacuatie op 12 mei zei Mansvelt in het bijzijn van de inspecteurs Migo 
en Greve, dat iedereen, ook de politie, onmiddellijk en op eigen gelegenheid moest vluchten. 
De Duitsers hadden de stad nog een uur gegeven, daarna zou ze worden gebombardeerd. 
Dat ook de politie moest vluchten, zou volgens inspecteur Migo bevestigd zijn door een 
andere aanwezige, naar zijn herinnering door evacuatiecommissaris J. Meeùs, alhoewel hij 
dat niet zeker meer wist. Bedoeling van de burgemeester en zijn evacuatieplan was echter 
nog steeds, dat politiemensen met de burgers mee zouden vluchten volgens het opgestelde 
schema, en niet op eigen houtje. En dat laatste was precies wat Mansvelt deed in de 
ochtend van de 12e mei 1940. Bovendien maakte hij daarbij gebruik van de auto met 
chauffeur die ter beschikking werd gehouden voor de politie. Inspecteur Migo mocht op zijn 
verzoek met zijn vrouw mee in de taxi. Daarna werden ook de vrouw en het zoontje van 
Mansvelt opgehaald aan de Leursebaan. Tijdens de tocht door België en Frankrijk heeft 
Mansvelt, volgens het rapport van commissaris De Bruijn over de gedragingen van Mansvelt 
tijdens de meidagen, niet meer geprobeerd met de Bredase vluchtelingen in contact te 
komen.359 Uit een ander rapport, na de terugkeer ten behoeve van de burgemeester 
opgesteld, over de periode 12 tot en met 22 mei 1940 is op te maken, dat de houding en 
overhaaste vlucht van hun hoogste chef ook bij zijn ondergeschikten grote verontwaardiging 
had opgewekt.360  
 Mansvelt keerde begin juli 1940 terug uit Bordeaux in Frankrijk. Hij was daar gezien 
met andere vluchtelingen, zoals wethouder Kroone en officier van justitie Deelen.361 In Breda 
waren ondertussen door inspecteur J.H. de Groot, die vanwege de afwezigheid van De 
Bruijn en Mansvelt het commissariaat waarnam, bij de burgemeester voorstellen ingediend 
tot de tijdelijke aanstelling van drie leden van de administratieve politiedienst tot inspecteurs 
2e klasse, de heren J. M.M. Blokdijk, A.N.J.M.  Huismans en C. Vossenaar, en het aanwijzen 
van inspecteur Greve als tijdelijk plaatsvervangend hoofdinspecteur. Het voorstel kreeg 
onmiddellijk de goedkeuring van de burgemeester; hij zal zelf de inspirator van het voorstel 
zijn geweest.362  
 De gedemobiliseerde commissaris De Bruijn  kon de leiding van de Bredase politie 
aan het einde van de maand mei weer op zich nemen.363 Van Slobbe gaf hem onmiddellijk 
opdracht het bovengenoemde rapport op te stellen over de gedragingen van Mansvelt tijdens 
de meidagen. Als getuigen hoorde De Bruijn de inspecteurs Th A.C. Migo en P.J. Greve, de 
chauffeur van de taxi, de diensbode van Mansvelt en Mansvelt zelf.364 Het gevolg van de 
conclusies van het rapport was een voorstel tot herschikking van de administratieve dienst 
en het officierenkorps van de Bredase politie waardoor Mansvelt feitelijk werd gedegradeerd. 
De benoeming van de drie inspecteurs 2e klasse zou definitief worden, voor de functie van 
hoofdinspecteur kwam een vacature, en Mansvelt zou de functie van hoofd van de admini-
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stratie krijgen met de rang van administrateur.365 Een paar dagen later werd de oplossing 
voorgelegd aan de gemeenteraad en daar goedgekeurd.366 Er was echter ook goedkeuring 
nodig op de hogere niveaus van provincie en het departement van Binnenlandse Zaken. Pas 
na meer dan een jaar correspondentie tussen gemeente, provincie en Binnenlandse Zaken, - 
ondertussen zat Mansvelt wel op de administratie -, kon de zaak definitief geregeld worden 
en mocht Van Slobbe Mansvelt officieel per 1 oktober 1941 in rang verlagen tot administra-
teur met een salaris van fl. 3.800 per jaar.367  
 De ‘kwestie Mansvelt’ leek ogenschijnlijk geregeld, binnen en door de Nederlandse 
overheden, toen de Duitsers zich er plotseling voor gingen interesseren. Het is niet helemaal 
duidelijk op welke manier zij bij de zaak betrokken werden, maar het is mogelijk, dat Jos 
Driessen, die we al eerder zagen optreden tegen joodse burgers in het park Valkenberg, 
daarin een rol heeft gespeeld of er zelfs het initiatief toe heeft genomen. Bij een van zijn 
latere ‘acties’ tegen de burgemeester en de commissaris probeerde hij De Bruijn bang te 
maken met een klacht bij de Rijkscommissaris en te herinneren aan wat er met Mansvelt 
gebeurd was.368  
 Een week na de officiële degradatie van Mansvelt van hoofdinspecteur tot admi-
nistrateur,  ontving secretaris-generaal Frederiks van de hoogste Duitse politie-instantie, ‘Der 
Höhere SS- und Polizeiführer’ (HSSPF), opdracht  Mansvelt te ontslaan uit het Nederlandse 
politiekorps. In de letterlijke motivering van het ontslag lopen ‘Nederlandse’ en ‘Duitse’ 
bezwaren tegen Mansvelt op een merkwaardige wijze door elkaar. Al lang staat hij, aldus de 
Duitse brief, als deutschfeindlich bekend. Mensen die hem kennen verwijten hem gebrek aan 
leiderskwaliteiten, kleingeestigheid en vervelend optreden tegen pro-Duitse of met een 
Duitse vrouw getrouwde agenten. Ook is geconstateerd, dat hij de voor zijn beroep noodza-
kelijke objectiviteit mist. Dat is al eerder reden voor onderzoek geweest naar zijn optreden en 
heeft al geleid tot de aanstelling in een ondergeschikte positie in het Bredase korps. In het 
laatste herkennen we in grote lijn de beweegredenen die voor Van Slobbe en De Bruijn 
gegolden hebben bij hun beslissing. In het vervolg van de brief, namens Rauter ondertekend 
door de ‘Befehlshaber der Ordnungspolizei, Generalmajor der Polizei Schumann’, komt 
vervolgens een argument voor, dat zo goed als zeker ook afkomstig moet zijn geweest uit de 
koker van querulant Jos Driessen en aanhang. In juli 1941 was er namelijk, aldus het vervolg 
van de Duitse brief, opnieuw een klacht binnengekomen over het optreden van de vrouw van 
Mansvelt op 4 (sic) juni 1941. Zij was toen op een met oranjekleurige stroken en witte anjers 
versierde fiets 700 á 800 meter door Breda gereden, opnieuw een bewijs van de Duits-
vijandige instelling van de familie Mansvelt. Alles bij elkaar, besloot de brief, redenen genoeg 
tot ontslag van Mansvelt.369 
 In zijn antwoord op Frederiks verzoek om uitleg ontkende Van Slobbe dat er in het 
optreden van mevrouw Mansvelt iets Duitsvijandigs te zien was geweest. Zo’n optreden zou 
Mansvelt zijn vrouw zeker verboden hebben. Ook was van een anti-Duitse houding bij 
Mansvelt zelf niets gebleken. Het beste zou zijn de HSSPF te vragen te volstaan met de 
reeds uitgevoerde degradatie van de hoofdinspecteur.370 De secretaris-generaal heeft dat bij 
Rauter nog geprobeerd, maar kreeg een negatief antwoord vergezeld van twee op 31 
oktober 1941 gedateerde ontslagoorkonden, ‘mit sofortigen Wirkung’.371 Na de overhan-
diging door commissaris De Bruijn op 8 november ging het ontslag van Mansvelt de volgen-
de dag in.372 
 Het ontslag door de Duitsers was voor burgemeester Van Slobbe een straf teveel. Hij 
vond dat Mansvelt op deze manier voor hetzelfde tweemaal werd gestraft en besloot in 
maart 1942 het degradatiebesluit van 18 september 1941 in te trekken. Daardoor kon ook de 
pensioengrondslag voor Mansvelt hoger worden. Frederiks ging daarmee akkoord.373 Ook 
na zijn ontslag bleef de hoofdinspecteur problemen houden met de Duitsers en hun Neder-
landse sympathisanten, vooral met Driessen. Het conflict tussen Mansvelt en Van Slobbe 
was er ook niet mee van de baan. Na de bevrijding begon Mansvelt een langdurige actie tot 
rechtsherstel.  
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Van Opbouwdienst naar Arbeidsdienst 
 
 Opbouwdienst 
   
In de Bredase kranten verschenen in de eerste helft van juli 1940 mededelingen die vooruit 
liepen op de officiële oprichting van de Opbouwdienst op 15 juli. Woensdag 3 juli 1940 
werden alle soldaten, korporaals en onderofficieren in Breda, die met groot verlof waren 
gezonden en geen werk hadden, op bevel van de Duitse commissaris voor de demobilisatie 
van de Nederlandse Weermacht opgeroepen zich uiterlijk 8 juli te melden op IVe Bureau van 
de gemeentesecretarie. Een week later werd de oproep herhaald. Vrijdag 12 juli volgde het 
bericht dat de officiersopleiding van de KMA, en ook het KIM in Den Helder, werden 
opgeheven en dat in het gebouw van de KMA een ‘School voor de Opbouwdienst’ gevestigd 
zou worden met een zuiver burgerlijk karakter.374 Wat zat daar achter?  
 Na de capitulatie van het Nederlandse leger en de bezetting van het land door de 
Duitsers was een krijgsmacht niet meer nodig en werd overgegaan tot demobilisatie van de 
legeronderdelen. In de woorden in de brief van opperbevelhebber van Land- en Zeemacht 
generaal Winkelman van 26 juni 1940 werd ‘om een uitbreiding van de werkeloosheid in ons 
land te voorkomen’ door de demobilisatie van tienduizenden een Opbouwdienst  ingesteld. 

Alle nog in dienst zijnde militairen,die niet gedemobiliseerd waren of nodig waren voor de 
afwikkeling van de demobilisatie, werden er in opgenomen. De dienst zou, aldus Winkelman, 
slechts tijdelijk zijn en de mensen die er in kwamen zouden na enige tijd geleidelijk 
overgeheveld worden naar de vrije arbeidsmarkt, ‘eventueel op grond van door de Neder-
landsche Regeering te stellen regelen..”. Deze tekst suggereerde dat de maatregel van de 
Nederlanders zelf afkomstig was en dat de dienst een tijdelijke zou zijn.375 De regie lag 
echter in werkelijkheid bij de bezetter. In de verordening van de Rijkscommissaris van 30 juli 
1940 werd de Opbouwdienst met terugwerkende kracht per 15 juli opgericht en geplaatst 
onder het beheer van het departement van Algemene Zaken.376 Seyss-Inquart en commis-
saris-generaal Schmnidt zagen er een aanloop in naar een volwaardige Arbeidsdienst naar 
Duits model, voor meer categorieën dan alleen gedemobiliseerde militairen.377 De leden van 
de voormalige Nederlandse land- en zeemacht zouden in de Opbouwdienst in de gelegen-
heid gesteld worden ‘nuttig werk te verrichten ten behoeve van de Nederlandse Volks-
gemeenschap’.378 
 De hoofdtaak van de Opbouwdienst zou volgens Warmbrunn het herstel van de 
vernielingen als gevolg van de oorlog zijn.379 Het ging in werkelijkheid echter meer om de 
uitvoering van projecten als ontginning, wegenaanleg en drainage, naar analogie van de 
Duitse Reichsarbeitsdienst.  Bewust werd naar een eigen Nederlands, apolitiek, karakter van 
de dienst gestreefd, zoals later, in de eerste periode van de opvolger, de Nederlandse 
Arbeidsdienst, ook werd geprobeerd. NSB’ers kregen geen bevoorrechte positie en werden 
ook niet in de leiding opgenomen. Commandant werd J.N. Breunese, officier van het 
Nederlandse leger, ook bekend als organisator van de Vierdaagse van Nijmegen. Hij 
behoorde tot geen enkele politieke partij maar stond wel sympathiek tegenover een aantal 
ideeën uit het nationaalsocialisme. Door dit alles was hij voor Nederlanders en Duitsers 
acceptabel als leider van de Opbouwdienst en ook enige tijd voor de Nederlandse 
Arbeidsdienst, tot aan het moment dat de bezetter van de laatste een echt instrument tot 
nazificatie van de Nederlandse samenleving wilden maken. Daarin kon Breunese echter niet 
meegaan. 
 De Opbouwdienst bleef in de paar maanden van zijn bestaan een tamelijk non-
politieke organisatie.380 Het was daarmee een van de voorbeelden van de beginpolitiek van 
de ‘fluwelen handschoen’, het nog niet aandringen op nazificering, van de Duitsers ten 
opzichte van de Nederlanders. Voor de Duitsers vormde de Opbouwdienst de opstap tot een 
arbeidsdienst naar voorbeeld van de ‘Reichsarbeitsdienst’.381 Dat werd duidelijk toen de 
commandant van de Opbouwdienst Breunese in oktober 1940 van Seyss-Inquart opdracht 
kreeg zijn organisatie om te vormen tot een Arbeidsdienst.382 De officiële oprichting van de 
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arbeidsdienst vond echter pas eind mei 1941 plaats krachtens de Verordening van Seyss-
Inquart  van 23 mei 1941. De Opbouwdienst had toen al opgehouden te bestaan. Ze was 
vanaf oktober 1940 op weg naar wat de Duitsers werkelijk voor ogen had gestaan toen ze de 
opbouwdienst toestonden: een arbeidsdienst naar Duits model, verplicht voor alle jongeren 
van een bepaalde leeftijdscategorie. 
 
Nederlandse Arbeidsdienst: ontstaan 
 
Reeds voor de oorlog was in Nederland in bepaalde kringen gepleit voor een arbeidsdienst 
met een opvoedende waarde voor alle jongeren, mede als middel ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid. Ook na de bezetting van het land kon de oprichting van een dergelijke 
dienst in bepaalde mate op steun rekenen, me name ook bij de leiding van de Nederlandse 
Unie. Opvallend is de overeenkomst in strekking tussen de geformuleerde doelstelling met 
betrekking tot de jeugd van de Nederlandse Unie: ‘een werkelijke opvoeding van onze 
Nederlandse jeugd tot actieve, dienende leden van onze Nederlandse gemeenschap’,383 en 
de tekst in artikel 1 van de Verordening van Rijks-commissaris Seyss-Inquart van 23 mei 
1941 over de oprichting van de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD): ‘werkend in de geest ener 
ware volksgemeenschap, de Nederlandsche jeugd te doordringen van de ethische waarde 
van de arbeid in het algemeen en haar in het bijzonder de vereiste waardering voor de han-
denarbeid bij te brengen’.384 
 
In december 1940 ontving burgemeester Van Slobbe een circulaire van Breunese over de 
komende Nederlandse Arbeidsdienst, de NAD. Alle jonge mannen van Nederlandse 
nationaliteit, die in de loop van een bepaald jaar 19 werden, zouden een verplichte diensttijd 
van zes maanden moeten volbrengen. De eerste lichting zou in het voorjaar van 1941 
opkomen. Aangezien echter de legeringsruimte nog beperkt was zou niet de gehele lichting 
van 10.000 man hoeven op te komen maar alleen degenen die zich vrijwillig zouden 
opgeven.385  Aan het verplichte karakter met zijn opvoedende idealen kon in de praktijk dus 
nog niet worden voldaan. Januari 1941 kwam het verzoek binnen telegrafisch opgave te 
doen van de lichting jongeren van 18 t/m 23 jaar voor 1941.386 In de eerste helft van 1941 
vond de keuring plaats van de h van die lichting opgaven. Plaats van keuring was het nu nog 
bestaande gebouw van de GG en GD (Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids-
Dienst) in de Leuvenaarstraat. In september 1941 ontving de gemeente nieuwe 
instructies.387 De in december 1940 toegezonden brochures en aanmeldingsformulieren 
konden worden weggegooid. De Landsdrukkerij stuurde nieuwe. In oktober 1941 vonden de 
eerste aanmel-dingen en keuringen plaats volgens de nieuwe regels. Het ging nog steeds 
om vrijwilligers. Ze moesten Nederlander zijn, niet jonger dan 17, niet ouder dan 23, 
ongehuwd en, bij minderjarigheid, toestemming van de ouders hebben.388 Tezelfdertijd werd 
er nog eens op gehamerd, dat bij voorlichting aan het publiek er op gewezen moest worden 
dat de arbeids-dienst niet meer beschouwd mocht worden als een instituut voor de 
onderbrenging van werklozen zoals bij de Opbouwdienst nog wel het geval was geweest. 
Het kwam namelijk herhaaldelijk voor, dat vrijwilligers vroegen de dienst eerder te mogen 
verlaten, omdat zij een baan op de arbeidsmarkt aangeboden hadden gekregen.389 Aan de 
vrijwilligheid en vrijblij-vendheid moest een eind komen. Dat gebeurde officieel op 1 april 
1942 met de uitvaardiging van het Arbeidsdienstplichtbesluit door de waarnemend 
secretaris-generaal van Algemene Zaken Schrieke. Het schreef de verplichting tot 
deelneming echter, - voorlopig -, alleen voor aan bepaalde categorieën: iedereen die in 
dienst was bij de overheid, het onderwijs of wilde gaan studeren moest bij het bereiken van 
de achttienjarige leeftijd zes maanden de Arbeidsdienst in. Wie dat niet deed mocht niet in 
een overheids- of onderwijsbetrekking worden benoemd of gaan studeren. Werklozen tussen 
de achttien en vierentwintig jaar konden ook geprest worden tot dienstneming. Daarnaast 
waren vrijwill 390igers nog steeds welkom .  
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Nederlandse Arbeidsdienst: ‘vrijwillige’ fase (voorjaar 1941 – voorjaar 1942) 
 
Uit teksten over Opbouwdienst en Arbeidsdienst valt moeilijk op te maken wanneer precies 
de eerste vrijwillige fase eindigde en de tweede verplichte fase begon, omdat er een proces 
van geleidelijke overgang van de een in de ander heeft plaatsgevonden. 
 Het denken over de invoering van een arbeidsdienst was, zoals al gezegd, niet nieuw 
en reeds voor de oorlog bepleit, ondermeer in kringen die voorstander waren van vernieu-
wing van het in hun ogen vermolmde politieke en maatschappelijke stelsel van Nederland.  
De leiders van de Nederlandse Unie behoorden daar ook toe. In de eerste maanden van de 
bezetting had De Quay zowel met de secretarissen-generaal als met de Duitsers contact 
over de oprichting van een arbeidsdienst.391 Een eerste stap in de richting van een arbeids-
dienst werd begin oktober gezet, toen de Rijkscommissaris verordonneerde, dat de perso-
neelssterkte van de Opbouwdienst moest worden teruggebracht tot 20.000 man. In Juli 1940 
bedroeg de sterkte 64.000 man. 
 Commandant Breunese kreeg de opdracht een arbeidsdienst voor te bereiden en 
daarmee 2 november klaar te zijn.392 Een officieel besluit was toen nog niet opgesteld. Een 
door het college van secretarissen-generaal opgesteld conceptbesluit daartoe was door de 
Duitsers afgekeurd omdat joden niet van deelname werden uitgesloten. Volgens historicus L. 
de Jong besloot de Rijkscommissaris toen maar zelf een besluit op te stellen, omdat de 
secretarissen-generaal een discriminerend besluit weigerden te ondertekenen, ‘en zo was 
het tenslotte tocht Seyss-Inquart die de Arbeidsdienst in het leven riep’, aldus de Jong 
letterlijk.393 Hij lijkt daarmee te suggereren, dat de invoering van de arbeidsdienst dus 
evengoed een Nederlands besluit had kunnen zijn, namelijk van de secretarissen-generaal. 
 De anti-joodse paragraaf heeft hier en daar ook werkelijk tot problemen aanleiding 
gegeven. Eind oktober 1941 ontvingen de burgemeesters van het bureau van de NAD, dat 
bij het departement van Algemene Zaken was ondergebracht, een circulaire met de mede-
deling dat de vraag over joodse afkomst hier en daar op bezwaren was gestuit, waardoor de 
terugzending van formulieren werd vertraagd. Voortaan mocht de vraag worden overge-
slagen.394  
 De hiervoor genoemde Verordening van Seyss-Inquart van mei 1941 over de 
verplichte arbeidsdienst had een terugwerkende kracht tot 1 januari 1941. Die laatste datum 
kan daarom als de officiële start van de NAD gezien worden. In een brief van de NAD aan de 
burgemeesters van half september 1941 werd als de facto oprichtingsdatum echter 3 maart 
1941 genoemd.395 Dat was de dag dat de eerste drie kampen werden geopend met een door 
commandant Breunese belegde bijeenkomst in Den Haag waarop het Wilhelmus werd 
gezongen.396 In de eerste circulaire die na 3 maart aan de gemeenten werd gestuurd draagt 
Breunese voor het eerst de titel: commandant van de Nederlandse Arbeidsdienst.397 De 
verschillende data maken duidelijk, dat het moeilijk is een precieze datum aan te geven 
waarop de Opbouwdienst eindigde en de Arbeidsdienst begon! 
  Uit de lange periode van oktober 1940, - de maand waarin Breunese opdracht kreeg 
tot de vorming van een arbeidsdienst -, tot 23 mei 1941, - verordening van de Rijks-
commissaris-, wordt ook duidelijk, dat de opdracht tot oprichting van een Nederlandse 
Arbeidsdienst tot veel discussies heeft geleid tussen Nederlanders en Duitsers. De laatsten 
dreven daarbij uiteindelijk hun zin en zienswijze door en de eersten hadden zich daarbij neer 
te leggen. Beide partijen wilden een arbeidsdienst voor alle jongeren. De motivering liep voor 
een deel parallel maar het einddoel was nogal verschillend. In artikel 1 van de oprichtings-
verordening stond de bedoeling prachtig geformuleerd: ‘werkend in de geest ener ware 
volksgemeenschap, de Nederlandsche jeugd te doordringen van de ethische waarde van de 
arbeid in het algemeen en haar in het bijzonder de vereiste waardering voor de handen-
arbeid bij te brengen’.398 Dat was in overeenstemming met de vooroorlogse idealen van de 
Volkshogeschool en de opvattingen in de Nederlandse Unie. De uitwerking en uiteindelijk 
opzet bleken daar echter geenszins mee overeen te stemmen.  
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 Alles bijeen zou het nog een jaar duren aleer de door Seyss-Inquart in zijn 
verordening van eind mei 1941 gewenste Arbeidsdienst voor jongeren echt verplicht werd 
door de uitvaardiging van het Arbeidsdienstplichtbesluit van 1 april 1942 door secretaris-
generaal Schrieke.  
 
Breda en de vrijwillige fase 
 
Vanaf maart 1941 tot en met juni 1942 worden in Bredase archiefstukken aantallen 
vrijwilligers voor de arbeidsdienst genoemd. Helaas echter niet over de gehele periode en 
niet op dezelfde manier, zodat precieze gegevens voor die periode niet samen te stellen zijn. 
Begin januari 1941 verzocht commandant Breunese burgemeester Van Slobbe telegrafisch 
het totale aantal voor de lichting 1941 in aanmerking komende kandidaten op te geven. Het 
antwoord luidde: ‘Het aantal ingeschrevenen voor de lichting 1941 bedraagt in de gemeente 
Breda 552’.399 Het ging hierbij om de 18- tot 23-jarigen. Van hen meldden zich er in de 
periode tussen februari en juli 1941 honderdvijftig als vrijwilliger voor de arbeidsdienst aan. 
De NAD verzocht de gemeente hun persoonsgegevens te controleren.400 Of ze ook allemaal 
door de keuring zijn gekomen en werkelijk dienst hebben genomen is niet na te gaan. Wel 
dat eenenzestig van hen een vervoerbewijs naar hun werkkamp of plaats van bestemming 
kregen uitgereikt omdat ze dat niet zelf wilden of konden voorschieten. Degenen die het 
kaartje zelf betaalden, kregen hun geld terug van de commandant van het kamp waar ze 
gingen werken.401 
 Zoals reeds gezegd was voor een groot aantal ‘arbeidsmannen’ het half jaar bij NAD 
in deze eerste periode van vrijwilligheid een middel om aan werkeloosheid te ontsnappen. 
Van die mogelijkheid zal ook in Breda gebruik gemaakt zijn. Alle burgemeesters ontvingen in 
oktober 1941 van de leiding van de NAD een circulaire met een waarschuwing tegen die 
gang van zaken. Herhaaldelijk, aldus de circulaire, wilden vrijwilligers vóór het beëindigen 
van hun diensttijd ontslag krijgen omdat hun een baan was aangeboden. Met grote nadruk 
werd daarnaast aan alle commandanten en aan degenen die direct of indirect met het geven 
van voorlichting waren belast nog eens meegedeeld, dat de NAD geen instituut was voor het 
onderbrengen van werklozen.402  
 De bereidheid tot vrijwillige dienstneming kan, naast de mogelijkheid voor enige tijd 
aan werkloosheid te ontsnappen, ook beïnvloed zijn door de positieve houding van de leiding 
van de Nederlandse Unie ten opzichte van de instelling en het goed-Nederlandse karakter 
dat de NAD in het begin leek na te streven. Voor het katholieke zuiden was ook belangrijk 
dat de R.K. Kerk nog geen negatieve houding aannam. Pas na het  arbeidsdienstplichtbesluit 
van 1 april 1942, dat een einde maakt aan de vrijwilligheid, werd de houding van de kerk 
negatief, afwijzend, zij het nog zonder een categorisch verbod tegen dienstneming. Zonder 
dringende noodzaak mocht na april 1942 een gelovige niet toetreden tot de arbeidsdienst.403 
 
Nationaalsocialisme en nationaalsocialisten in Breda 
 
De NSB, de Nationaal-Socialistische Beweging van Anton Mussert, behaalde vóór de 
Tweede Wereldoorlog in Breda bij de verkiezingen van 1935 voor de Provinciale Staten  
1282 stemmen, 6 procent. Bij de Tweede Kamerverkiezingen twee jaar later was dat zo goed 
als gehalveerd tot 711 stemmen, 3 procent. Bij de laatste vooroorlogse verkiezing voor de 
gemeenteraad was de stemaanhang verder teruggelopen naar 571, 2,4 procent.404 De 
achteruitgang in stemmen kwam overeen met de landelijke trend voor de NSB. Opvallend is 
wel dat in Breda, evenals in de rest van Noord-Brabant, de stemmenpercentages voor de 
NSB steeds onder de landelijke lagen.405 Splintergroeperingen als het Zwart Front en de 
NSNAP behaalden, als ze al meededen, slechts tienden van procenten.  
 Na de Duitse inval en de vestiging van het bezettingsbestuur onder leiding van 
Seyss-Inquart dachten de Nederlandse nationaalsocialisten snel hun kans te krijgen. Dat viel 
echter tegen. Voor de Duitsers was de NSB niet nationaalsocialistisch genoeg, te Neder-
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lands, en de leider geen sterke figuur. Van enig aandeel in het Nederlandse bestuurs-
apparaat kon, zeker voorlopig, geen sprake zijn. De bezetters wensten nog uit te gaan van 
het bestuursapparaat zoals zij dat aantroffen en wilden geen radicale verandering daar in 
aan brengen.406 Van de tegenstelling tussen de wensen en bedoelingen van hun Leider 
Mussert en die van bezetter waren de ‘gewone’ NSB’ers niet of nauwelijks op de hoogte. 
Wat zij hadden gezien of waarvan zij hadden gehoord, was de indrukwekkende landelijke 
bijeenkomst van de NSB op hun eigen terrein bij Lunteren, de ‘Hagespraak der bevrijding’. 
Daar had Mussert de nieuwe positie van zijn Beweging aangegeven. Het Nederlandse volk 
met zijn eigen taal en cultuur, zou zich als bondgenoot van Duitsland een plaats verwerven 
in het nieuwe Europa.  
 Ook in Breda wenste de NSB-aanhang zich een plaats te verwerven. Het ledenaantal 
daarvan heeft er echter nooit meer dan tweehonderd bedragen. Ook niet na de Duitse inval, 
toen velen in Nederland door lid te worden dachten daar op een of andere manier persoonlijk 
voordeel mee te behalen of toen pas openlijk voor hun overtuiging mochten of durfden 
uitkomen. Overheidspersoneel mocht pas lid worden na de opheffing van het vooroorlogse 
lidmaatschapsverbod.   
 Een klein gedeelte van de Bredase NSB-leden was bij de Duitse inval op 10 mei 1940 
door de politie opgepakt Zo ook een aantal Rijksduitsers die lid waren van de Duitse NSDAP. 
In totaal ging het daarbij om 28 personen. In heel Nederland waren dat er enkele duizenden, 
in de paniek van die dagen veel meer dan de bedoelde 800.407 De arrestatie of vastzetting 
van NSB-leden had bij velen van hen haatgevoelens opgewekt. Ze zagen zich te kijk gezet 
als landverraders terwijl ze zich als goede en oprechte vaderlanders beschouwden.408 In een 
verklaring die door Binnenlandse Zaken en Justitie na de bezetting van het land werd uitge-
geven en in de kranten gepubliceerd, - ongetwijfeld onder Duitse druk -, werd vermeld, dat  
de interneringsmaatregel tegen vele Nederlanders ten onrechte was toegepast en dat 
daarom ‘alle dragers van het Nederlands gezag’ werden aangespoord misverstanden en 
onbillijkheden die het gevolg waren geweest van de internering weg te nemen.409 Wie tijdens 
de oorlogsdagen in bewaring was gesteld en schade had geleden kon een verzoekschrift  
om vergoeding indienen bij de Adviescommissie Vorderingen. De aanvraag moest verge-
zeld gaan van een officieel politierapport. In Breda meldden zich in totaal zestien, zowel 
Nederlandse als Duitse, inwoners uit Breda en Ginneken bij inspecteur van politie N. van der 
Schatte Olivier voor het opstellen daarvan. Ze ontvingen elk een schadeloosstelling, 
variërend van fl. 59,25 tot fl. 746,25.410  
 
Van de rechtse, nationaalsocialistisch of fascistisch te noemen groeperingen, was de NSB 
de grootste in Breda en Ginneken en ook de best georganiseerde. In hun optreden naar 
buiten, met name op straat, werden ze echter in 1940/1941, toen de bezetter nog niet aan de 
NSB de voorkeur had gegeven, stevig beconcurreerd door twee kleine andere partijtjes. De 
beruchtste van de twee concurrenten was de NSNAP, de Nederlandse Nationaal Socia-
listische Arbeiderspartij, met zijn knokploeg onder leiding van kapper A.P. de Boer uit de 
Boschstraat en verfborstelfabrikant Jos Driessen, met wie we al kennis gemaakt hebben bij 
zijn fanatiek optreden tegen joodse gebruikers van de paden door het Valkenberg. Hij was 
een beroepsquerulant bij uitnemendheid. Al vóór de bezetting had het gemeentebestuur van 
Ginneken en Bavel met hem op onaangename wijze kennisgemaakt toen hij zonder 
toestemming, en in strijd met alle regels en bepalingen, in een bosperceel bij de Belgische 
grens een woning had laten zetten. Op bevel van burgemeester Serraris tot sloop, weigerde 
hij in te gaan zodat de gemeente zelf tot het neerhalen overging. In het begin van het jaar 
1940 diende hij een officieel verzoek in een ‘boerderijtje’ op zijn perceel te mogen bouwen. 
Eind 1940 was nog steeds geen beslissing gevallen, volgens Driessen een bewijs van kwaad 
opzet van de gemeente. In de laatste week van december stapte hij in WA-uniform, verge-
zeld van zijn zoon en twee andere WA-mannen de vergadering van  B&W van Ginneken en 
Bavel binnen en eiste op hoge toon een vergunning tot bouwen met de woorden: ”wij maken 
nu de dienst uit”.411 Op dat moment was hij, naast zijn lidmaatschap van de NSNAP van 
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Ridder van Rappard, ook lid van de NSB. Dat leidde in de praktijk tot veel onduidelijkheid 
over zijn ware bedoelingen bij  pers en publiek, gezien de verwarrende voorbeelden in de 
jaren 1940 en 1941 van zowel samenwerking als vechtpartijen op straat tussen de twee 
partijen. Aan de onduidelijkheid kwam in december 1941 officieel een eind door het Duitse 
bevel dat de NSNAP moest opgaan in de NSB. Dat maakte overigens geen einde aan het 
eigenmachtige, vaak gewelddadige optreden van  ‘Dolle Dries’. 
 Een tweede concurrent voor de NSB was het Nationaal Front onder leiding van 
Arnold Meijer uit Oisterwijk. Het was in april 1940 ontstaan uit zijn Zwart Front en moest een 
‘nationale concentratie van gezonde krachten’ zijn voor  ‘volbloed-Nederlanders’.412 Toen de 
Duitsers Nederland waren binnengevallen was Nationaal Front voor een aantal Nederlan-
ders, vooral in het katholieke Brabant en Limburg een welkom antwoord op de nieuwe 
situatie en een alternatief voor de NSB. In verhouding tot de ledenaantallen van NSB en 
Nederlandse Unie was het totale aantal leden van het Nationaal Front in Nederland echter 
gering: maximaal 10.000. In Januari 1941 telden de NSB en de Nederlandse Unie in heel het 
land respectievelijk 50.000 en 300.000 leden Voor de NSNAP-Van Rappard was het aantal 
10.000 .413 Noord-Brabant leverde bijna eenderde deel van de Nationaal Frontleden: 3069.  
De provincie Limburg had 2067 leden.414  
 De sympathie van Brabanders en Limburgers voor Nationaal Front, groter dan die 
voor de NSB, is ook terug te vinden in Breda. Op basis van de teruggevonden ledenlijsten 
van de Bredase NSB is met moeite aan een getal van tweehonderd te komen voor de gehele 
bezettingsperiode.415 Van de inwoners van ‘Groot-Breda’ waren eind 1941, ten tijde van de 
opheffing, volgens H. Schippers, op enig moment bijna driehonderd mensen lid van het 
Nationaal Front geworden. Onder hen bevonden zich de directeur van de Gemeentelijke 
Lichtbedrijven en Waterleiding, Ir. J.B. Leeuwenberg, sinds augustus 1940 ook leider van de 
afdeling Breda van het Front, en gemeenteraadslid voor de RKSP en voorzitter van de R.K. 
Middenstandsvereniging, Th. J. Spoelder. In 1933 was de laatste al eens betrokken geweest 
bij een poging tot oprichting van een katholieke autoritaire organisatie.416   
 Van het optreden van Nationaal Front in de stad zijn alleen bewijzen aan te treffen 
voor de maanden juni tot en met december 1940 in de vorm van bijeenkomsten of 
vergaderingen op beperkte schaal in Concordia of de Graanbeurs met slechts enkele tien-
tallen mensen. In de politierapporten wordt niets vermeld over openbaar en gewelddadig 
optreden, zoals van NSB en NSNAP of een publieke confrontatie van Nationaal Front met 
NSB of NSNAP. De enige bekende publiek te noemen confrontatie met de NSB-NSNAP 
vond plaats op een bijeenkomst van Nationaal Front in de koffiekamer van Concordia voor 
ongeveer 40 belangstellenden. Na een uiteenzetting door de Brabantse gouwleider Mr. 
Peeters uit Eindhoven vroeg Driessen na de pauze naar het standpunt van het Front over 
het Jodenvraagstuk. Het antwoord ging hem echter niet ver genoeg.417 Vanaf oktober 1940 
werd voor Nationaal Front en de Nederlandse Unie het optreden naar buiten aan banden 
gelegd en het dragen van een uniform door hun weerkorps verboden. In december 1941 viel 
het doek. Op dezelfde dag dat de Rijkscommissaris bij Verordening de Nederlandse Unie 
verbood, kwam er ook een einde aan het bestaan van het Nationaal Front en de andere 
fascistische splinterpartijtjes en groeperingen.418 De NSB bleef als enige fascistische partij 
over. Ze had het vertrouwen gekregen van de bezetter en met diens hulp de concurrentie op 
rechts uitgeschakeld. Het vertrouwen van de bevolking zou ze nooit verwerven.  
 
Nazificatie van het gemeentebestuur: begin  
 
Aan de opheffing van de fascistische partijtjes en groeperingen in december 1941 was in juli 
van datzelfde jaar de opheffing voorafgegaan van de andere partijen in het Nederlandse 
politieke landschap, als onderdeel van de nazificatie- en gelijkschakelingspoltiek van de 
Duitsers. Dat was niet de verwachting geweest van wethouder en loco-burgemeester Van 
Mierlo toen hij tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering na de meidagen en de eva-
cuatie, op 27 juni 1940, de gemeenteraad  toesprak en aanspoorde zich te schikken in de 
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gewijzigde omstandigheden. Zijn verwachting was toen nog, dat, - met een zekere mate van 
aanpassing -, moest geprobeerd worden de draad van vóór de bezetting zoveel mogelijk 
weer op te nemen, in de hoop en verwachting dat de Duitsers bij het behartigen van hun 
eigen belangen ook rekening zouden houden met de eigenheid en de belangen van Neder-
land en zijn inwoners. Veel burgemeesters hadden na de meidagen een dergelijke verwach-
ting uitgesproken. Burgemeester De Monchy van Den Haag had ‘verwacht dat na den 
eersten moeilijken tijd van overgang een zekere afbakening van bevoegdheden en bemoeie-
nissen zou ontstaan’, die hem in staat zouden stellen rustig en ongestoord te doen wat in de 
gewijzigde omstandigheden in het belang van zijn stad was.419 Slechts een paar maanden 
echter kon die schijn van parallelliteit of convergentie van belangen worden opgehouden. In 
de zomer van het eerste bezettingsjaar moest voor degenen die werkelijk konden kijken al 
zichtbaar worden, dat de bezetter andere ideeën had  over zaken die in Nederland tot het 
fundament van staat en samenleving behoorden.   
 In de tweede helft van juni 1940 was Verordening 22 van de Rijkscommissaris 
verschenen, die de bijl aan de wortels legde van de Nederlandse democratische rechtstaat. 
De werkzaamheden van de Eerste en Tweede Kamer zouden tot nader order worden 
stilgelegd en verkiezingen ervoor zouden voorlopig niet meer worden gehouden. Ook voor 
de rol en positie van het gemeentebestuur bevatte de verordening een sombere aankon-
diging: er zou bekeken gaan worden in hoeverre er voor gemeenteraden en Provinciale 
Staten nog verkiezingen zouden worden gehouden en de rijkscommissaris zou gaan beslis-
sen over de benoeming van wethouders en Gedeputeerde Staten van de provincies.420 Het 
zou echter nog meer dan een jaar duren eer het tot een definitief einde van de gemeente-
raden kwam en tot een fundamentele wijziging in het bestuur van de gemeenten. In welke 
richting het daarbij zou gaan, was echter al te lezen in een artikel over het gemeentelijk 
bestuur in Nederland en het nieuwe gemeenterecht in Duitsland van het Dagblad van Noord-
Brabant en Zeeland begin maart 1941. Het Duitse voorbeeld van het besturen van gemeen-
ten werd nadrukkelijk onder de aandacht gebracht met al de bijbehorende kenmerken die 
met ingang van 1 september 1941 ook in Nederland werden ingevoerd: de burgemeester als 
leider, ‘Beigeordneten’ of wethouders als vertegenwoordigers van de burgemeester met een 
bepaalde taak, en raadsleden van de NSDAP, benoemd door de burgemeester.421 Alleen het 
laatste punt is in Nederland niet doorgevoerd. 
 Het wrikken aan de fundamenten van de Nederlandse gemeentelijke democratische 
instituties  begon daarna, in de eerste week van november 1940 toen een Duitse instructie 
opdracht had gegeven Joden uit alle overheidsfuncties en publieke ereambten te verwij-
deren. Het leidde In Breda  tot het reeds vermelde ontslag van het raadslid Barend Cohen.422 
In dezelfde maand dat de discussie over de joodse raadsleden zich voordeed werd ook 
duidelijk dat de positie van een aantal andere raadsleden ter discussie zou komen. Commis-
saris van Noord-Brabant, Jhr. A.B.G.M. van Rijckevorsel stuurde 28 december 1940 telegra-
fisch een gevraagd overzicht op naar secretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse Zaken 
met de samenstelling van Provinciale Staten en de gemeenteraden van de vier grote steden 
Breda, Tilburg, Eindhoven en Den Bosch.423 Uit wat hij moest opgeven werd duidelijk waar 
de gegevens voor nodig waren. Frederiks had voor zichzelf, maar zeker ook ten behoeve 
van de bezetter, een overzicht nodig van de actuele samenstelling van de vertegenwoor-
digende lichamen in het land. De Duitsers hadden dat overzicht nodig voor het  proces van 
nazificatie van het provinciale en lokale  bestuur, dat ze in gang wilden zetten.  Als onder-
werp van het telegram werd het ‘weren van sociaaldemocraten uit vertegenwoordigende 
lichamen’, opgegeven. Er werden echter naast de sociaaldemocraten ook nog andere cate-
gorieën genoemd: joden, communisten, revolutionair-socialisten. De twee laatst genoemde 
partijen waren reeds verboden in de zomer van 1940, maar hadden in heel Brabant tot dan 
toe geen vertegenwoordiger gehad in de Provinciale Staten of gemeenteraden. Sociaal-
democraten waren daarin wel te vinden: in de Staten vijf, in de gemeenteraad van Breda vijf, 
van Tilburg drie, van Eindhoven zes en van Den Bosch twee. Het had er even op geleken, 
dat de SDAP als aparte groep verboden zou worden. De partij mocht echter nog blijven 
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bestaan tot bij het decreet uit juli 1941 van de Rijkscommissaris alle overgebleven niet-
nationaalsocialistische partijen werden ontbonden, omdat ze niet meer op een juiste wijze de 
bevolking zouden vertegenwoordigden en actief waren tegen de bezetter.424  
 De volgende stap in het omvormen van de constitutionele, democratisch geordende 
Nederlandse samenleving in een hiërarchisch werd de ‘terzijdestelling’ of uitschakeling van 
de gemeenteraden als hoogste gezagsorgaan van de gemeente. De wijze waarop dit plaats 
heeft gevonden staat beschreven in het volgende hoofdstuk. 
 
Nazificatie van de politie: begin 
 
In mei 1940 bestond de Bredase politie in totaal uit 102  personeelsleden: 97 personen die 
een politiefunctie uitoefenden en vijf  administratieve krachten. Dat kwam overeen met het 
aantal, dat in maart 1942 door burgemeester Van Slobbe werd opgegeven aan het 
departement van Binnenlandse Zaken, nog steeds 102 leden.425 Dat was het aantal voor de 
oude gemeente Breda, vóór de grenswijzing van 1 januari 1942. De beambten die van de 
geannexeerde gemeenten waren overgenomen werden in maart 1942 apart opgegeven als 
‘tijdelijk’. Het betrof een politiechef, tien agenten, drie nachtwakers en twee administratieve 
ambtenaren. De sterkte van het politiekorps van Breda, inclusief de nieuwe stadsdelen, was 
in 1942 nauwelijks gewijzigd vergeleken met mei 1940. Dit gold voor alle gemeenten in 
Noord-Brabant.426  De provincie had niet of nauwelijks geprofiteerd van de uitbreiding van de 
gemeentepolitie in heel het land van ongeveer elfduizend man in mei 1940 naar ongeveer  
veertienduizend man tijdens de jaarwisseling van 1940-1941. De voorkeur van de Duitsers 
was uitgegaan naar een versterking van de politie in de grote steden Amsterdam, Den Haag 
en Rotterdam.427 Daar wensten zij hun toezicht (Aufsicht) te versterken. De burgemeester 
van Breda had in juli 1940,na een verzoek om opgave van de behoefte, om uitbreiding 
gevraagd met vijftien man. Zijn collega’s van de Brabantse steden hadden hetzelfde gedaan, 
variërend in aantal van twee tot vijfentwintig man. Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, 
Eindhoven, Den Bosch en Helmond kregen als antwoord, dat ze niets zouden krijgen omdat  
er na de keuring van de gedemobiliseerde militairen te weinig kandidaten waren over-
gebleven: in plaats van de voorziene tweeduizend slechts elfhonderd. Daarvan zouden er 
negenhonderd naar de drie grote steden moeten gaan.428 Burgemeester Van Slobbe protes-
teerde heftig tegen de afwijzing en schreef er niet in te zullen berusten, omdat de afwijzing in 
hoge mate contrair was aan de ‘tot op heden bestaande plannen’.429 Hij moest echter wel; er 
kwam geen uitbreiding. Het op 30 juli door de raad genomen besluit de begroting voor 1940 
met fl. 15.800 ter dekking van de uitbreiding van de politie te verhogen, werd ingetrokken.430 
 Na de inval in mei 1940 troffen de Duitsers in Nederland vijf soorten politie aan 
waarbij drie departementen waren betrokken. De gemeentepolitie, één van de vijf en de 
grootste in omvang, viel onder het  departementen van Binnenlandse Zaken. In de jaren 
dertig waren voorzichtige pogingen gedaan tot centralisatie van een aantal politiediensten 
maar met weinig succes. Voor commissaris-generaal Rauter, verantwoordelijk voor politie en 
veiligheid ging dat allemaal niet ver genoeg. Hij wilde vaart zetten achter een proces van 
centralisatie dat hem een bruikbaarder Nederlands politieapparaat moest opleveren, met 
andere woorden: een personele en ideologische nazificatie moest in gang worden gezet.431 
De snelheid van verandering viel echter tegen, zowel door meningsverschillen tussen Duitse 
instanties onderling, als door tegenwerking bij de Nederlanders. Rauter wilde een samen-
smelting van gemeente- en rijkspolitie maar kreeg daarbij tegenwerking van de ministeries 
van Justitie en, vooral, van Binnenlandse Zaken. Volgens een getuigenis na de oorlog van 
Mr. J. Heusdens, hoofd van het Bureau Openbare Orde en Veiligheid van Binnenlandse 
Zaken, gaf Frederiks opdracht om ieder voorstel van de Duitsers met een tegenvoorstel te 
beantwoorden ter vertraging. De secretaris-generaal wilde de verantwoordelijkheid voor de 
gemeentepolitie bij de burgemeesters houden.432  
 Ondanks de langzaam verlopende centralisatie van de politie als gevolg van onder-
linge concurrentie, zowel bij Duitse als Nederlandse instanties, en vertragingstactieken kreeg 
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de bezetter in de praktijk steeds meer greep op de het politieapparaat. Eén van de middelen 
daarbij was de aanstelling van verbindingsofficieren van de Duitse Ordepolitie in de grote 
steden en in de provinciehoofdsteden. In Noord-Brabant was sinds januari 1941 Majoor der 
Gendarmerie Wolk de ‘Verbindugsoffizier der Befehlshaber der Ordnungspolzei beim Beauf-
tragte’. In maart 1941 werd hij ook verbindingsofficier van de Ordepoltie bij de procureur-
generaal, fungerend directeur van politie, in Den Bosch.433 Dat was op dat moment Mr. 
J.G.C.H. Dubois die in september 1940 waarnemend procureur-generaal was geworden na 
het ontslag van baron E.L.M.H. Speyart van Woerden. Hij werd op zijn beurt  binnen een 
jaar, juni 1941, vervangen door de NSB’er  M.J. van Leeuwen .434 Dubois was een aantal 
malen in aanvaring gekomen met Majoor Wolk over het optreden van de NSB en de WA in 
een aantal plaatsen in de provincie.435  
 Wolk was een felle nazi die voor zijn Duitse meesters in Den Haag met een serie 
maatregelen van verschillend karakter een stevige greep wenste te krijgen op de politie in 
Noord-Brabant. Het begon met een verzoek aan burgemeesters om uitgebreide inlicht-ingen 
over de commissarissen en inspecteurs van politie. Procureur-generaal, fungerend directeur 
van politie, Dubois vertrouwde het niet, gaf opdracht voorlopig niet te antwoorden en nam 
contact op met de secretaris-generaal van justitie. Die gaf toestemming met de beperking dat 
bij de vraag over het lidmaatschap van een politieke organisatie volstaan kon worden met 
het noemen van de partij, zonder in bijzonderheden te treden.436 De bedoeling van Wolks 
verzoeken was duidelijk: eerst een overzicht en analyse van de samenstelling en gezindheid 
van de politieleiding maken om vervolgens maatregelen te treffen ter nazificatie. Hij wilde de 
politieofficieren ook zien, zowel in persoon als op foto. Vóór 1 april 1941 moest van ieder een 
foto in uniform, zonder pet, worden ingeleverd.437 Burgemeester Van Slobbe kreeg op 28 
maart de foto’s door commissaris De Bruijn toegestuurd.438 Alle commissarissen en hun 
plaatsvervangers moesten daarnaast persoonlijk bij Wolk in Den Bosch hun opwachting 
komen maken na diens aanstelling als verbindingsofficier bij de procureur-generaal, funge-
rend directeur van politie, in maart 1941. Half april noteerde commissaris De Bruijn dat hij 
aan die verplichting had voldaan, alhoewel onduidelijk blijft wanneer hij zijn bezoek precies 
heeft afgelegd.439   
 Begin maart 1941 hadden de burgemeesters telegrafisch,- er was kennelijk haast bij -
, van Binnenlandse Zaken opdracht gekregen aan de inspecteur-generaal van politie een 
opgave te verstrekken van het aantal NSB-leden in het politiekorps en daarvan ook een 
afschrift te sturen naar Binnenlandse Zaken. Het bevel daartoe was afkomstig van de 
Befehlshaber der Ordnungspolzei, generaal Schumann, die weer zijn instructies had van 
commissaris-generaal en Hohere SS- und Polizei Führer (HSSPF) Hans Albin Rauter. In zijn 
antwoordtelegram gaf Van Slobbe voor het Bredase korps elf NSB-leden op.440 Een paar 
maanden later wilde Wolk in Den Bosch een gedetailleerder opgave, met namen en datum 
van toetreden, van zowel de leden van de NSB, de Nederlandse SS en de Nederlandse 
Unie. Dezelfde elf politiemannen werden als lid van de NSB genoemd. De NSB-inspecteur 1e 
klasse N. van de Schatte Olivier was ook lid van de Nederlandse SS. Inspecteur 2e klasse  
C. Vossenaar was het enige Unielid onder de Bredase politie.441  
 Onderlinge besprekingen van de Westbrabantse politiecommissarissen waren Wolk 
ook een doorn in het oog. Aanvankelijk eiste hij in het Duits gestelde rapportages van de 
besprekingen, maar al spoedig verbood hij de eigenmachtige bijeenkomsten. In het vervolg 
zou hij de dienstbesprekingen zelf  uitschrijven.442 Daarnaast werden in de loop van 1941 de 
eisen voor het telefonisch, telegrafisch en schriftelijk rapporteren van alles wat in de 
gemeente aan bijzonder zaken kon voorvallen, steeds stringenter en gedetailleerder.443 
  
Door de dictaten en bevelen vanuit Den Bosch verloren de burgemeesters in de loop van 
1941 steeds meer van hun invloed op hun politiekorps. Het betekende voor hen het begin 
van een steeds moeilijker wordende positie. Zij verloren de controle en daarmee ook de 
praktische verantwoordelijkheid voor het optreden van de politie, terwijl ze die in naam nog 
steeds hadden. Ze werden ‘burgemeesters in oorlogstijd’ die op enig moment voor de keuze 
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zouden worden gesteld deze tegenstrijdigheid in de uitoefening van hun functie op te heffen 
door of steeds meer mee te gaan in hun medewerking aan de Duitse opdrachten en zo 
collaborateurs te worden, of hun ambt neer te leggen. Verschillen in persoonlijkheid, karak-
ter, politiek-maatschappelijke opvattingen, en niet te vergeten financiële situatie, bepaalden 
voor ieder van hen afzonderlijk, welke beslissing genomen werd en op welk moment. 
 
Nazificatie van de samenleving: begin 
 
De nazificatie- en gelijkschakelingspolitiek van de bezetter was bedoeld om meer greep te 
krijgen op het doen en denken van de bevolking, zowel politiek, economisch als sociaal. De 
verzuilde Nederlandse samenleving met zijn aparte volgens religieuze en politieke lijnen 
georganiseerde verenigingen en instellingen moest van de bezetter veranderen in een 
nationaal-socialistische, gecentraliseerde, eenheidsstaat waarin slechts plaats zou zijn voor 
nationaal-socialistische opvattingen en ordening. Niet alleen probeerden zij die doelstelling te 
bereiken door een hervorming van de instituties of instellingen, zoals het hiervoor genoemde 
gemeentebestuur en de politie, maar ook door organisaties en verbanden te reorganiseren of 
op te richten die invloed uitoefenen op het dagelijkse, gewone, doen en denken van de 
bevolking. 
 Ter bereiking van die doelstelling was het voor de Duitsers noodzakelijk inzicht en 
greep te krijgen op de positie van elk individu in de Nederlandse samenleving en de wijze 
waarop hij aan zijn ideeën en opvattingen kwam. Voor het eerste diende de invoering van 
het persoonsbewijs (PB); voor het tweede de gelijkschakeling en nazificatie van een aantal 
ideologisch, maatschappelijk en cultureel werkzame organisaties. De manier waarop dat in 
Breda in zijn werk is gegaan wordt hieronder aan de hand van een aantal voorbeelden 
verduidelijkt. 
 
Persoonsbewijs: wie is wie? 
 
Halverwege de maand september van 1940 was in de Bredase kranten het nieuws te lezen 
dat de distributiestamkaart die iedere inwoner van 15 jaar en ouder bezat voorlopig gebruikt 
zou gaan worden als persoonsbewijs. Ernaast maakte de burgemeester bekend, dat van 
donderdag 19 tot en met woensdag 25 september de gelegenheid bestond in de hal van het 
stadhuis de distributiestamkaart, een geldig buitenlands paspoort of een niet langer dan een 
jaar verlopen bewijs van Nederlanderschap tot identiteitskaart te laten maken. Bij een 
distributiestamkaart moest een foto worden meegenomen.444 Bekendmaking en oproep 
waren een uitvloeisel van de Duitse behoefte aan een goed identiteitsbewijs ter identificatie 
van elke inwoner, ook en vooral van de joden onder hen. Die wens van de bezetter viel 
samen met de behoefte die bij de secretarissen-generaal van Justitie en Binnenlandse 
Zaken bestond over een goed middel te beschikken ter voorkoming van maatschappelijke 
onrust en handhaving van de openbare orde.445 De weerzin die in de loop van de bezetting 
tegen de invoering van het persoonsbewijs ontstond, was het gevolg van het gebruik, of 
liever misbruik, dat de Duitsers ervan gingen maken bij de uitvoering van tegen de bevolking 
gerichte maatregelen zoals de registratieplicht van alle mensen met minstens één joodse 
voorouder die in januari 1941 per verordening door de Rijkscommissaris werd ingevoerd en 
de verplichte arbeidsinzet.446 Zelfs jaren na de bezetting werden nog uit het oorlogsverzet 
afkomstige argumenten aangevoerd tegen de invoering van de algemene identificatieplicht 
op 1 januari in 2005. De invoering werd gezien als een nationaal-socialistische maatregel die 
door de democratische Nederlanders principieel werd afgewezen. Hierbij werd vergeten dat 
al vóór de oorlog serieuze discussies over de invoering van een algemene identificatieplicht 
waren gevoerd, die bij het uitbreken van de oorlog nog niet waren afgerond.447  
 Omdat de vervaardiging en invoering van een landelijk identiteitsbewijs of persoons-
bewijs nogal wat voeten in de aarde zou hebben en daardoor tijd zou kosten hadden de 
secretarissen- generaal Tenkink en Frederiks besloten voorlopig de distributiestamkaart als 
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zodanig te gebruiken, die in het najaar van 1939 was ingevoerd als voorbereiding op een 
eventuele oorlog en bezetting. Daar moest nog wel een foto op bevestigd worden en een 
gemeente- en datumstempel  worden gezet. Het eigenlijke Persoonsbewijs kwam in 1941 
gereed en werd in de meeste gemeenten in de loop van de zomer van dat jaar uitgereikt. 
Voortaan was iedereen te identificeren, ook of iemand joods was; het PB was in dat geval 
van een grote J voorzien. 
 
Radio-omroep 
 
Naar de radio luisteren kon in 1940 in Nederland op twee manieren: door de uitzendingen te 
beluisteren via een eigen radiotoestel of via een aansluiting van een radiodistributiedienst, in 
de volksmond vaak aangeduid als ‘draadomroep’. Een klein aantal gemeenten, waaronder 
Breda, bezat een eigen radiodistributiedienst, die ook gebruikt kon worden als een lokale 
zender. Daarnaast waren er ook particuliere draadomroepen. Landelijk waren er bij het begin 
van de bezetting meer dan een miljoen bezitters van een radiotoestel en ruim 400.000 
aangeslotenen op een radiodistributiedienst.448 In mei 1940 had de Bredase gemeentelijk 
radiodistributiedienst 2120 aansluitingen. Leider was de directeur van de Gemeentelijke 
Lichtbedrijven en Waterleiding, Ir. J.B. Leeuwenberg. Over de aantallen radiotoestellen in de 
stad valt geen precieze uitspraak te doen.449  
 Onmiddellijk na de capitulatie werden de twee soorten radio-uitzendingen onder 
controle geplaatst van de bezetter. De omroepen kwamen onder toezicht van een Duits 
bureau te staan, de Rundfunkbetreungsstelle. Alle teksten van de programma’s moesten 24 
uur voor het begin van de daguitzending ter inzage worden gegeven, m.a.w. censuur vooraf. 
Dat bracht de omroepen tot een mate van aanpassing of zelfcensuur die de censuur van de 
Duitsers feitelijk nagenoeg overbodig maakte.450 De radiodistributie-bedriiven moesten naast 
de kanalen 1 en 2 waarop de gecensureerde programma’s van de omroepen werden door-
gegeven, op kanaal 2 en 3 de uitzendingen doorgeven van twee Duitse zenders. Daar mocht 
niet van worden afgeweken.451 Nog meer beperkingen stonden in de circulaire van het 
departement van Binnenlandse Zaken van 23 mei 1940 aan de ‘radiodistribuanten’. Voortaan 
mocht ’s nachts niet meer worden uitgezonden, tenzij de burgemeester dat nodig achtte ten 
behoeve van de luchtbeschermingsdienst. Het terugplaatsen en gebruiken van de eigen 
microfoon in de centrale waarmee de bevolking rechtstreeks kon worden toegesproken, was 
niet meer toegestaan, zodat eigen boodschappen, - en meningen! -, onmogelijk werden 
gemaakt. Eigen grammofoonplatenprogramma’s, bij de aangeslotenen in Breda zeer popu-
lair, moesten ook achterwege blijven.452 Directeur Leeuwenberg protesteerde heftig tegen de 
laatste twee beperkingen, zowel bij de Vereniging van Leiders van Gemeentelijke Radio-
distributiebedrijven als bij B&W van Breda, die daarop een protestbrief stuurden naar 
Binnenlandse Zaken, waarin ze de argumentatie van Leeuwenberg letterlijk overnamen. Van 
de Ortskommandant zelf was na bezetting van de stad en na  herstel en weer inschakelen 
van de radiodistributie toestemming gekregen om naast de onverkorte doorgifte van het 
Nederlandse en Duitse programma eigen grammofoonplaten ten gehore te brengen. Van de 
omroepmogelijkheid met de eigen microfoon was, zelfs op nadrukkelijk verzoek van de 
Duitse autoriteiten, ruim gebruikt gemaakt voor bekendmakingen over gasleveringen, nood-
markten, het gebruik van drinkwater en tal van andere onderwerpen. Het gemeentebestuur 
pleitte in zijn brief aan de secretaris-generaal ook voor het mogen uitzenden van neutrale 
zenders zoals de Zweedse, Zwitserse en Italiaanse. Ook dat had de Ortskommandant in 
Breda toegestaan.453 De brieven haalden niets uit. Leeuwenberg kreeg van de VLGR een 
veeg uit de pan dat hij zich maar had te houden aan het voorschrift van ‘onze eigen auto-
riteit, de PTT’. Als de Ortskommandant iets anders wilde toestaan, moest die maar contact 
opnemen met de PTT die het voorschrift had uitgevaardigd. Het gemeentebestuur tot een 
protest aan zetten kon hij beter ook maar achterwege laten.454 Die waarschuwing kwam 
echter te laat: die brief was al weg.455 Leeuwenberg gaf het niet op. Enigszins geprikkeld 
verweet hij de vereniging niet genoeg op te komen voor de luisteraars van de radiodistributie. 
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Geen wonder dat het aantal abonnees aan het teruglopen was. Uit het vervolg van zijn brief 
is ook op te maken, dat hem nog niet duidelijk was dat de richtlijnen van de PTT met 
medeweten van de Duitse autoriteiten waren opgesteld en niet gewijzigd zouden worden, 
onderdeel als ze waren van een eerste serie maatregelen ter beïnvloeding van de bevolking 
richting nationaalsocialisme.456 
 Van de Duitsers moesten de afzonderlijke omroepen en de gemeentelijke en 
particuliere radiodistributiediensten verdwijnen. Stapsgewijze werkten zij naar het einddoel 
toe. Half december 1940 werden alle radiodistributiecentrales op bevel van de Duitsers 
overgedragen aan het Rijk, voortaan mocht alleen de Rijksdienst PTT omroepzenders en 
centrales oprichten of in standhouden.457 De oprichting van een staatsomroep en de 
verdwijning van de bestaande omroepen had iets meer tijd nodig. 12 Maart 1941 vaardigde 
de Rijkscommissaris de verordening uit met de bepaling (art.1) dat een staatsbedrijf in het 
leven werd geroepen met de naam ‘Rijksradio-omroep en dat (art. 2) de bestaande radio-
omroeporganisaties werden ontbonden. Door de overheveling van de distributiecentrales 
naar het Rijk en de invoering van een verplichte luisterbijdrage van negen gulden per jaar 
met ingang van 1 januari 1941 waren alle radiobezitters en abonnees van de draadomroep 
voortaan centraal geregistreerd, een goede basis voor verdere maatregelen op het gebied 
van radio’s. De eerste daarvan was tegen de joodse bevolking gericht.458 
 
Kranten 
 
Kranten waren minstens net zo belangrijk voor de meningsvorming van het grote publiek als 
de radiozenders. Weliswaar was die meningsvorming gefragmenteerd en verzuild als gevolg 
van de ordening van de Nederlandse samenleving naar politieke, religieuze en maatschap-
pelijke organisaties, maar dat maakte het voor de bezetter te belangrijker tot een beïnvloe-
ding van die meningen over te gaan om zo meer eenheid in de opinievorming in nationaal-
socialistische zin aan te brengen.  
 Breda kende bij het uitbreken van de oorlog twee grote dagbladen van verschillende 
signatuur. De Bredasche Courant (BC) kon gezien worden als een liberaal-vrijzinnige krant. 
Het kantoor bevond zich op de Grote Markt. Het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland 
(DNBZ), met hoofdkantoor in de Reigerstraat, voorzag in de nieuwsbehoefte van het katho-
lieke volksdeel. Het maakte deel uit van het Neerlandia-concern, dat ook De Limburgse 
Koerier en De Utrechtsche Courant uitgaf. Hoofdredacteur van het DNBZ was tot  aan zijn 
arrestatie in de lente van 1941 J.E.A. van de Poel.  
 Vanwege de uittocht van het grootste deel van de bevolking op Pinksterzondag 12 
mei kon een aantal dagen geen krant verschijnen. Op 16 mei verscheen het eerste ‘oorlogs-
nummer’ van het DNBZ, hoofdzakelijk met bekendmakingen en aanwijzingen van het ste-
delijk bestuur, generaal Winkelman en de bezetter, over hoe de bevolking zich had te gedra-
gen.459 De Bredasche Courant had als gevolg van personeelsgebrek wat langer moeite met 
herverschijnen: 22 mei.   
 De eerste bezettingsmaatregel na de capitulatie met betrekking tot de kranten in 
Noord-Brabant, vergezeld van een aansporing van de commissaris van de Koningin de 
bepalingen nauwgezet na te leven, werd waarschijnlijk uitgevaardigd op 16/17 mei 1940,  
maar kwam, als gevolg van de verwarring van de evacuatie of vlucht, pas op 23 mei officieel 
bij het Bredase gemeentebestuur binnen. De verordening, in slordig vertaald, zeer Duits-
klinkend Nederlands, verplichtte de kranten de ‘dagesmeldingen’ van de Duitse Weermacht 
op een opvallende plaats te zetten en niets ten nadele van de Duitsers te berichten. Voor het 
overige moest de redactie zich beperken tot onderhoudende en leerzame artikelen over de 
het Duitse leger in bezet gebied. Van censuur vooraf zou voorlopig worden afgezien, maar 
aan de Feldkommandantur moesten wel drie exemplaren van elke uitgave worden toege-
stuurd.460 Het was het begin van de steeds drastischer wordende beperking van de persvrij-
heid waarmee Nederland kennis zou maken. Alle krantenredacties waren zich ervan bewust 
dat de bezetter nauwlettend zou toezien op wat in hun kranten zou geschreven worden, 
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vooral in de hoofdredactionele artikelen, en dat strafmaatregelen niet zouden uitblijven 
wanneer de Duitsers iets niet zinde. Gevolg was dat alle kranten in Nederland in meer of 
mindere mate moesten samenwerken, zusammenarbeiten, met de bezetter ter vermijding 
van problemen. Of  een dergelijke samenwerking over zou gaan in collaboratie in de politieke 
zin van het woord, en op welk moment, was en werd voor iedere krant of tijdschrift anders.461

  
Voor de Bredasche Courant kwam het einde al in oktober 1941. De reden daarvoor was 
zowel gelegen in het feit dat de krant niet genoeg in de pas wilde lopen met de nieuwe orde, 
als aan de wens van de Duitsers het aantal dag- en weekbladen en tijdschriften drastisch te 
reduceren. Papierschaarste werd daarvoor als motief op gegeven, maar het ging vooral om 
een betere controle op een veel kleiner aantal uitgaven.462 Abonnees lazen op de 
voorpagina van het laatste nummer van de BC dat ze voortaan het Rotterdamsch 
Nieuwsblad konden krijgen met een samenvatting van het Bredase nieuws in een bijlage. De 
krant werd daardoor wel 5 ct duurder. De opheffing van de krant was, aldus de 
hoofdredacteur-directeur C. Riezebos op de voorpagina, gebeurd op last van de Duitse 
Overheid maar dat offer bracht hij graag omwille van het vaderland. Er werden wel 

n en het behoud van de katholieke lezerskring. Daar kon men echter ook te ver 

n Groot-Nederlander. Door zijn arrestatie is hij behoed voor mogelijk kwa-

zwaardere offers gebracht.463 
 Anders ging het met het katholieke DNBZ dat een veel grotere oplage had en evenals 
de twee andere bladen van het Neerlandiaconcern, de Utrechtse Courant en de Limburger 
Koerier meer in de smaak van de Duitsers viel en tot het einde van de bezetting wist te 
blijven bestaan. Gewoonlijk wordt dat naar het voorbeeld van L. de Jong  uitgelegd met de 
verklaring dat de bladen onder leiding van zakelijk directeur-generaal F.H.H. Herold in pro-
Duitse geest gingen schrijven of een pro-Duitse koers voeren.464 Waarschijnlijk is het beter, - 
De Jong geeft dat ook aan als een verklaring -, de koers van het Neerlandiaconcern en de 
drie dagbladen te omschrijven als het bovenal veilig willen stellen van het voortbestaan van 
de krante
ingaan.  
 Lezers van het DNBZ hadden net als die van andere kranten meestal goed in de 
gaten, dat de kranten die ze lazen onder Duitse controle stonden, niet alles konden schrijven 
wat ze wilden en aanwijzingen van de Duitse Persdienst over de inhoud hadden op te 
volgen. Sommige lezers  echter moesten vanaf het begin niets hebben van te ver gaande 
vormen van samenwerking. Toen In de krant van 6 juni 1940 over drie kolommen een 
redactioneel artikel  stond met als kop ‘Wat is er aan de hand met de krant?’, over de 
noodzaak van aanpassing aan de nieuwe omstandigheden en de kansen die dat bood om 
een aantal zaken in Nederland anders te gaan doen, was dat aanleiding voor een Bredase 
inwoner in zijn dagboek te noteren, ‘alle menschen zijn het daar ook over eens, dat wij 
allemaal een zekere censuur op de pers hebben, maar zoo als het  Dagbl. is omgedraaid is 
openlijk een kruiperij en een strooplikkerij’.465 Achter de redactionele aanbeveling zagen de 
lezers hoofdredacteur Van de Poel. Of hij ook de werkelijke schrijver was, is bij de kranten 
van de Neerlandiapers nooit duidelijk wegens het meestal ontbreken van een naam onder 
dergelijke artikelen. Hij was het er wel mee eens. In het artikel in de ‘Journalist’, nr. 15 van 
september 1989 van Jan Bartman over het 125-jarig jubileum van het DNBZ-De Stem werd 
dat, in overeenstemming met de opvattingen in die dagen over wat en wie ‘goed-of-fout’ was 
geweest in de oorlog, automatisch als pro-Duits gekenmerkt. Bovendien was Van de Poel 
een aanhanger van de Groot-Nederlandse of Dietse gedachte en dat was, aldus de eenvou-
dige redenering van de journalist, ook een bewijs daarvoor.466 Van de Nederlanders was Van 
de Poel zeker iemand die bereid was tot verregaande samenwerking met de onvermijdelijke 
bezetter, en dat was in zijn krant ook zichtbaar, maar daaruit concluderen, dat hij pro-Duits 
was in de zin van verdediger van de nationaal-socialistische ideologie, is niet juist. Hij was 
vooral katholiek e
lijker stappen.467 
 In de zomer van 1941 werd de hoofdredacteur van De Utrechtse Courant, J.J.H.A. 
Bruna in Breda waarnemer en vervolgens opvolger van Van de Poel tot hij in juli 1942 als 
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gijzelaar werd opgepakt en naar Haaren overgebracht.468 Na een jaar mocht hij weer naar 
huis, maar weigerde, ondanks het aandringen van Herold, zijn werk als hoofdredacteur te 
Breda te hervatten.469 Na de bevrijding van Breda kwam hij terug als hoofdredacteur  van het 

agblad De Stem, de opvolger van het DNBZ.  

eemkunde: Brabants of nationaalsocialistisch ? 

 tijd lang een dubieuze 
ijklank

t voorjaar van 1941 was sprake van de oprichting van 
twee h

en was ‘allereerst Brabants’. Het bijbehorend tijdschrift kreeg de naam ‘Brabants 
eem’.

D
 
H
 
In het proefschrift van I. Schöffer uit 1956, ongewijzigd heruitgegeven in 1978, werd op een 
enigszins laatdunkende wijze geschreven over heemkunde en lokale geschiedschrijving.470 
Dat was terecht, wanneer daarmee de merkwaardige manier bedoeld werd waarop de 
nationaal-socialisten omsprongen met het ‘volkseigene’ en de lokale geschiedschrijving, 
maar het doet onrecht aan de goede bedoelingen van de vele beoefenaren van lokale 
geschiedschrijving die daarmee al bezig waren in de jaren dertig van de vorige eeuw. Ook na 
de oorlog hebben heemkunde en lokale geschiedschrijving een
b  gehad wegens het misbruik ervan tijdens de  bezetting.471  
 In 1937 werden in Breda de eerste besprekingen gevoerd ter oprichting van  een 
‘geschiedkundig-heemkundige vereniging voor Breda en omstreken’. De voornaamste 
initiatiefnemers  waren daarbij juffrouw D.C. Mijnssen, gemeentearchivaris, burgemeester 
B.W.Th. van Slobbe en de heer A.Hallema, die naast zijn werk als onderwijzer-opvoeder van 
de tuchtschool voor jongens ‘De Heyacker’ aan de Galderseweg, als amateur-historicus vele 
artikelen had gepubliceerd over historische en heemkundige onderwerpen. Tot een oprich-
ting kwam het toen niet door de economische crisis en de dreigende oorlog.472 Pas na de 
oorlog, in 1953, zou er volgens het artikel in het jubileumnummer van het vijftigste Jaarboek 
van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda, ‘De Oranjeboom’ 
een aparte Heemkundige Kring Breda zijn ontstaan, samenwerkend met ‘De Oranjeboom’.473 
Dat was echter niet juist. Reeds in he

eemkundige kringen in Breda! 
In de laatste week van maart 1941 ontving burgemeester van Slobbe een brief met 

uitnodiging tot het bijwonen van de oprichtingsvergadering van de ‘Brabantsche Heemkun-
dige Studiekring de Baronie’ ,te houden op zondag 30 maart 1941 in Het Wapen van 
Breda.474 De bekendste ondertekenaar was A. Hallema, ook al betrokken bij de poging van 
1937. De burgemeester schreef terug, dat hij verhinderd was, maar graag ‘een nadere 
uiteenzetting zou willen ontvangen van de voorzitter ‘gezien mijn bijzondere belangstelling 
voor de Brabantsche Heemkunde’.475 Hij werd op zijn wenken bediend en kreeg namens het 
voorlopig bestuur een brief van A. Schreurs met informatie over lidmaatschap, contributie, 
lezingen, werkprogramma en onderwerpen, die besproken zouden worden op de binnen 
enkele weken te houden ledenvergadering. De convocatie zou hem nog worden toege-
stuurd.476 De ledenvergadering vond plaats op zaterdag 10 mei 1941 in de grote zaal van 
hotel Brabant in Ginneken. Waar lag de oorsprong van dit initiatief? In november 1940 
hadden pastoor W. Binck uit Alphen, pater Heijman van de abdij  Heeswijk en Jan Vriends uit 
Bakel het initiatief genomen tot de oprichting van een ‘Bond van Brabantsche Heemkundige 
Studiekringen’. Een definitieve oprichting van een ‘Bond’ zou echter pas kunnen gebeuren, 
nadat er eerst voldoende lokale kernen of kringen zouden zijn gevormd. Dat gebeurde  
tamelijk snel: 26 maart 1941 waren er al een 30-tal, waaronder de Bredase, - zij het nog in 
oprichting -, en kon de Bond worden opgericht. Ze berustte op ‘een positief christelijke 
grondslag’ 
H 477  
 Op de ledenvergadering van 10 mei 1941 werd een bestuur gekozen, bestaande uit 
een voorzitter en een secretaris-penningmeester en werd de officiële naam ‘Brabantse 
Heemkundige Studiekring De Baronie’. A. Hallema hield daarna een lezing over straat-
namen. Het werd echter tegelijk de eerste en de laatste ledenvergadering. Er was een 
concurrerende organisatie op komst, die de steun had van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschappen en Cultuurbescherming. Heemkunde en geschiedschrijving konden niet 
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worden overgelaten aan regionale en lokale beoefenaren die teveel het eigene van streek en 
bevolking zouden benadrukken. Heemkunde zou bij uitstek een middel moeten zijn om de 
nationaal-socialistische opvattingen over ras en volk onder de aandacht van de bevolking te 
brengen. Eind september of begin oktober 1940 al had het NSB-lid J. van der Aa uit 
Ginneken-Ulvenhout aan het hoofd van de afdeling Volkscultuur van de NSB in Utrecht, F.E. 
Farwerck, een brief geschreven over de archeologische en heemkundige belangstelling en 
activiteiten van pastoor Binck uit Alphen bij Breda. Farwerck wilde meer gegevens en stelde 
een gesprek met hem voor.478 Dat is e etr ni  van gekomen. De Alphense pastoor was geen 

iets te maken, zij was lid van de Bond der Brabantse Heemkundige 

as toen nog mogelijk. Waarschijnlijk was 

 Bond te worden. Er zou ook een eigen blad komen en een jaarboek uitgegeven 

man om zich met de NSB te verstaan.  
 In de tweede helft van mei 1941 ontving Van Slobbe een op 17 mei gedateerde 
circulaire van een ‘Bond voor Heemkunde’. De  signatuur en bedoeling ervan bleek uit de 
volgende zinsnede: ‘Alle particuliere acties (op het terrein van de heemkunde) willen wij 
samenvoegen, omdat wij de dingen vanuit een andere gezichtshoek zien’ en de bedoeling 
was alle krachten te bundelen omdat ‘door samenwerking meer middelen en krachten 
beschikbaar komen’. Waar mogelijk zouden streeksgewijze afdelingen worden opgericht.479 
De burgemeester vertrouwde de zaak niet en stuurde de circulaire onmiddellijk door aan de 
Brabantse Heemkundige Studiekring De Baronie met de vraag of de Bond uit Haarlem 
werkelijk een centrale was van de verschillende heemkundige studiekringen, of dat ze zich 
slechts als zodanig opwierp.480 Het antwoord was duidelijk: met die Bond voor Heemkunde 
had De Baronie n
Studiekringen.481  
 Eind mei 1941 kwam bij het Dagblad voor Noord-Brabant en Zeeland een brief 
binnen, opgesteld door ‘een gemachtigde van het hoofdbestuur’ van de Bond voor Heem-
kunde in Haarlem, - waarschijnlijk de al eerder genoemde Van der Aa -, met het verzoek tot 
opname in de krant. Ook in de Baronie van Breda was nu een afdeling opgericht. De 
argumentatie ervoor was dezelfde als in de circulaire die de burgemeester had ontvangen. 
De brief werd slechts gedeeltelijk afgedrukt en voorzien van een redactioneel commentaar 
dat in zijn kritiek niet mals was voor de schrijver: was hij werkelijk zo’n ‘vreemdeling in 
Jerusalem’ dat hij niets gemerkt had van de heemkundige initiatieven in het Brabantse 
gewest, zoals de ‘pionierarbeid van pastoor Binck’? Het was, aldus de krant, al jammer dat 
er (nog) geen samenwerking was ontstaan tussen Brabantia Nostra, dat in zijn doelstellingen 
ook de heemkunde had staan, en de Bond voor Heemkundige Studiekringen. Het was 
daarom niet nodig dat de Bond voor Heemkunde zich ook in ‘onze provincie zou gaan 
nestelen’. Het zou beter zijn, besloot het commentaar, dat alle betrokkenen de koppen bij 
elkaar zouden steken om tot een samenwerking te komen in plaats van de huidige verdeeld-
heid.482 Een dergelijk commentaar in een krant w
het afkomstig van hoofdredacteur Albert van der Poel. 
  In juni 1941 stuurde de Bond voor Heemkunde uit Haarlem voor de tweede maal een 
circulaire aan  het gemeentebestuur met een oproep om ook in Breda een kern op te richten 
en lid van de
worden.483  
Het gemeentebestuur zat nu met twee initiatieven: dat van de Bond der Brabantsche 
Heemkundige Studiekringen, dat geleid had tot de oprichting van de Bredase kring De 
Baronie en dat van de algemene Bond voor Heemkunde, die nog geen kern had in Breda. 
Misschien waren die met elkaar te verzoenen, overeenkomstig de aanbeveling in het com-
mentaar dat in de krant was verschenen? B&W antwoordden daarom, dat ze genegen waren 
aan de gemeenteraad voor te stellen de Bond voor Heemkunde te steunen zodra de  
‘Bredasche Heemkundige Studiekring “De Baronie” in de Bond zal zijn opgenomen’.484 Die 
hoop zou ijdel blijken. Dat was al op te maken uit het hierboven  vermelde antwoord van De 
Baronie, dat ze met de Bond voor Heemkunde niets te maken had, maar het werd nog veel 
duidelijker uit de alarmerende brief, die het bestuur in juli-augustus aan de leden moest 
sturen met het bericht, dat ‘wat we al enkele weken vreesden’ gebeurd was: de procureur-
generaal van het Gerechtshof in Den Bosch had aan het Dagelijks Bestuur van de Bond der 
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Brabantse Heemkunde Studiekringen laten weten, dat de definitieve oprichting niet in het 
belang van de openbare orde was, m.a.w. verboden werd. Dat betekende, aldus de brief van 
het Bredase bestuur, dat na vijf maanden de Bredase  kring een ‘haastige doch eervolle 
dood sterft’. Ter dekking van de reeds gemaakte kosten werd de leden gevraagd voor dat 
jaar toch nog in ieder geval de contributie van fl. 2.50 te betalen. Van de veertig leden 
hebben

moesten in een groter verband, onder controle van de 
overhe

.S. de Groot, wethouder van Onderwijs en 
culture

 dat er 23 inderdaad ook gedaan.485 
Bijna een jaar lang gebeurde er niets en was er in Breda geen heemkundige orga-

nisatie actief. Pas in juni 1942 schreef de Bond voor Heemkunde voor de derde keer een 
brief aan de burgemeester, onder verwijzing naar de brief van B&W van Breda van 30 juni 
1941 waarin een bereidheid tot toetreding was uitgesproken, met het verzoek lid te worden 
en contributie te betalen aan de Bond voor Heemkunde. Voor de grote steden varieerde die 
van fl. 50 tot fl. 100.486 Van Slobbe besloot Breda lid te laten worden voor het minimum-
bedrag, ondertussen wetende, dat het departement van Opvoeding, Wetenschappen en 
Cultuurbescherming zich met de zaak van de heemkunde was gaan bemoeien.487 Het had in 
juni aan alle burgemeesters een circulaire gestuurd waarin het voorbeeld van de burge-
meester van Amsterdam488 nadrukkelijk onder de aandacht werd gebracht en aangeprezen: 
de oprichting van een heemkundige commissie, in samenwerking met het Bureau voor 
Volkscultuur en Volksontwikkeling van het departement. De commissie zou een samenwer-
king tot stand dienen te brengen tussen de verschillende organisaties die zich met een of 
ander onderdeel van de natuur- of cultuurbescherming bezig hielden. De bedoeling was 
duidelijk: alle aparte organisaties 

id, worden opgenomen.489  
Een maand na deze aansporing, eind juli 1942, ging van Slobbe op het verzoek in en 

stuurde hij uitnodigingen aan acht verschillende organisaties in Breda, die zich op een of 
andere manier met geschiedenis, natuur en cultuur bezig hielden: de Vereniging voor 
Vreemdelingenverkeer Breda Vooruit, de Natuurhistorische Vereniging, de Bredase Kunst-
kring, het Stedelijk Museum, de Commissie voor het schrijven van de Geschiedenis van 
Breda490, het Gemeentearchief, de ‘thans rustende  Brabantsche Heemkundige Studiekring’, 
en de afdeling De Baronie van de Bond voor Heemkunde. De uitnodiging aan de twee 
laatstgenoemde organisaties is pikant te noemen: de eerste van de twee was de  Brabants-
Bredase Heemkundige Studiekring De Baronie, die zich had moeten opheffen en de andere 
was een door de Bond voor Heemkunde daarvoor in de plaats in het leven geroepen 
afdeling, ook genoemd De Baronie. Van Slobbe wilde kennelijk de verboden plaatselijke 
kring toch op een of andere manier bij de discussies betrekken, maar kon tegelijkertijd niet 
heen om de wel toegelaten heemkundige afdeling, die onder de leiding stond van J.C. van 
der Aa, een man, die in de verdere geschiedenis van de Bredase bezetting nog zou optreden 
als N.S.B.-wethouder en loco-burgemeester.491 Vertegenwoordigers van al deze organisaties 
werden uitgenodigd voor een vergadering op 5 augustus 1942 op het stadhuis, voorgezeten 
door de burgemeester.492 Half oktober 1942 kon van Slobbe aan het Departement van 
Opvoeding, Wetenschappen en Cultuurbescherming berichten, dat op de achtste van die 
maand de plaatselijke heemkundecommissie was geïnstalleerd, een werkprogramma was 
opgesteld en dat als voorzitter door hem de heer J

le aangelegenheden, was aangewezen.493 
Uit de samenstelling valt op te maken, dat de burgemeester erin geslaagd was een 

commissie in het leven te roepen, die in overgrote meerderheid zeker niet verdacht kon 
worden van sympathie voor de nieuwe orde en die allereerst zou letten op de belangen van 
de stad.494 Uit de verslagen van de gehouden vergaderingen wordt dat ook duidelijk. In totaal 
zijn er met inbegrip van  de installatievergadering van 8 oktober 1942 tot en met 3 mei 1944 
tien vergaderingen gehouden, de eerste zeven zelfs maandelijks.495 Een aantal onderwerpen 
is herhaaldelijk aan bod geweest: het uitschrijven van een prijsvraag ter bevordering van het 
stedenschoon van Breda, de restauratie van de molen aan het van Coothplein en de 
bestrijding van ontsierende reclame in de binnenstad. Van enige ideologische discussie blijkt 
uit de verslagen niets, ook niet van de zijde van de twee NSB’ers, de Groot en van der Aa. 
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Wegens toetreding van wethouder De Groot tot de Waffen-SS en zijn vertrek naar het 
Oostfront werden vanaf januari 1943 de vijf volgende vergaderingen weer geleid door 
burgemeester van Slobbe tot die in februari 1944 zijn ontslag indiende. Op de eerstvolgende 
bijeenkomst daarna in april werd J.C. van der Aa, die inmiddels de vertrokken de Groot als 
wethouder was opgevolgd, door loco-burgemeester J. Meeùs als voorzitter geïnstalleerd.496 
Dat was voor een groot deel van de leden reden, diezelfde vergadering niet meer bij te 

ord 

n der Aa opgenomen 
 een groter geheel en aldus voor een tijd geneutraliseerd. 

ederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap: NDK 

wonen.  
 Naar aanleiding van het relaas van de manier waarop in Breda gedurende de 
bezettingsperiode geprobeerd werd tot een of andere vorm van heemkundige organisatie te 
komen valt een aantal opmerkingen te maken. De eerste betreft het verschijnsel van de 
continuïteit in de geschiedenis met betrekking tot bepaalde gebeurtenissen, in dit geval de 
wens tot het oprichten van een heemkundekring. Het idee was opgekomen ontstaan in jaren 
vóór de oorlog, maar had zijn definitieve beslag gekregen in de periode erna. Was er dan 
tijdens de oorlog verder niets met het idee meer gebeurd zijn, in afwachting van betere 
tijden? Vormde de Tweede Wereldoorlog een breuk in de ontwikkeling? Het is ontegenzeglijk 
waar, dat de Tweede Wereldoorlog in menig opzicht een radicale breuk heeft gevormd met 
de tijd ervoor en erna, maar, zoals J.C.H. Blom497 al een aantal jaren terug in zijn publicaties  
aangaf. Dat hoeft echter niet tot de opvatting te leiden, dat er geen enkele continuїteit was, 
dat er in de periode van de bezetting niet werd doorgegaan met ideeën, die er in de twintiger 
en dertiger jaren ook al waren. Vanzelfsprekend kwam de tweede wereldoorlog als een 
schok en leidde die tot een ontreddering van de mensen. In Breda kwam daar bovendien 
nog de chaos bij van de gedwongen evacuatie van de 12e mei 1940 en de soms moeizame 
terugkeer van de bevolking. Toen echter de eerste schrik van de inval voorbij was en het 
gedrag van de Duitsers in de eerste bezettingsperiode wel bleek mee te vallen, werd gepro-
beerd het oude leven zo snel mogelijk weer op te pakken. De aandacht voor heemkunde, 
ontstaan in de 19e eeuw en in het Interbellum sterk toegenomen, mede onder invloed van de 
ontwikkeling ervan in Duitsland, was door de inval niet plotseling verdwenen. De grote vraag 
was toen echter wel of de initiatiefnemers tot de oprichting van een heemkundige kring of 
kern de kans zouden krijgen hun regionale of lokale organisatie op te bouwen op de manier 
zoals zij dat wilden of dat de bezetter zou proberen er een greep op te krijgen. Het antwo
is bekend: de politiek van gelijkschakeling liet geen eigen Nederlandse organisaties toe.  
 De tweede opmerking, die te maken is naar aanleiding van de ontwikkelingen met 
betrekking tot de heemkunde tijdens de bezetting, betreft het verschijnsel, dat Nederlandse 
overheden vaak hebben meegewerkt aan bezettingsmaatregelen om ‘erger te voorkomen’ 
of, anders geformuleerd, zaken onder eigen controle en uit handen van NSB en Duitsers te 
houden. Uitgaande van de lang gehanteerde  tweedeling ‘goed-fout’ kon dat niet door de 
beugel, maar de praktijk van de bezetting was naar de mening van veel bestuurders 
ingewikkelder dan het moeten kiezen tussen één van de twee beoordelingen. Toen het 
duidelijk was geworden dat een eigen Brabants-Bredase heemkundige organisatie geen 
kans kreeg maar er integendeel een landelijke, door bezettende overheid gecontroleerde 
Bond  was ontstaan waaraan niet te ontkomen was, is onder leiding van de burgemeester 
van Breda, en ook elders,498 een poging gedaan de ‘eigenheid’ te bewaren en de heem-
kunde zo goed mogelijk in eigen hand te houden. Op een handige manier werd de 
onvermijdelijke nationaal-socialistische heemkundige kern van J.C. va
in
 
N
 
Na de oorlog werd burgemeester Van Slobbe, tijdens de voorbereiding van een eventueel 
zuiveringsproces tegen hem en wethouder  Meeùs, ondermeer verweten dat zij beiden 
toneel- en muziekuitvoeringen van de Nederlands-Duitse Kultuurgemeenschap hadden 
bijgewoond en lid waren geweest van die organisatie. Het verweer van Van Slobbe was dat 
de Beauftragte van de provincie de burgemeesters van de voornaamste gemeentes naar 

 102



Vught had ontboden en met klem verzocht had de nieuwe organisatie met sympathie te 
bezien en lid te worden. Na afloop van de bijeenkomst had hij met een aantal burgemeesters 
overlegd en besloten dat men geen lid zou kunnen worden, maar dat er geen bezwaren 
waren tegen het bijwonen van enkele uitvoeringen. In de eerste periode had hij enkele 
uitvoeringen bezocht, maar in de laatste jaren was zijn tegenzin tegen de uitvoeringen te 
groot geworden om er nog heen te gaan.499 Van bezoeken aan voorstellingen door Meeùs 
was hem niets bekend. Hij herinnerde zich niet hem daar ooit gezien te hebben.500 Toch was 
volgens krantenverslagen ook Meeùs minstens twee  keer samen met Van Slobbe op een 
uitvoering verschenen die door de Bredase afdeling van NDK in samenwerking met het 
gemeentebestuur georganiseerd was.501 Mogelijk bedoelde Van Slobbe dat Meeùs nooit 

nis van de afdeling blijkt, 

venmin zeggen dat de leden voor Duitsland werkten; ze werkten ten bate van 

 Ook muziekliefhebber 

verschenen was op avonden die alleen door de NDK waren georganiseerd.  
 In de literatuur over de bezettingstijd is over de cultuurpolitieke vereniging, die de 
NDK beweerde te zijn, nauwelijks iets te vinden. Eind september 1940 had Seyss-Inquart de 
oprichting aangekondigd van de NDK.502 De officiële start vond plaats op 15 februari 1941 in 
kasteel Oud-Wassenaar. Al op 18 januari 1941 zou volgens een kort handgeschreven jaar-
overzicht de Bredase afdeling of werkgemeenschap opgericht zijn.503 Dat moet dan ‘en petite 
comité’ gebeurd zijn, zonder veel ruchtbaarheid. De Bredase kranten maakten pas op 13 
februari 1941 melding van de oprichting en uit de verdere geschiede
dat 12 februari 1941 als de officiële begindatum werd beschouwd.  
 Wat was de bedoeling van de NDK? In het NIOD bevindt zich een ongedateerde en 
niet ondertekende, getypte tekst van drie pagina’s van de NDK, afdeling Breda, die 
waarschijnlijk bij de oprichting van de Bredase afdeling gebruikt is als redevoering. De titel 
luidde: ‘Waarom een Nederlandsch Duitsche Kutuurgemeenschap?’ Het was een centraal 
geautoriseerde tekst die in meer gemeenten bij de oprichting van een werkgemeenschap 
gehouden zal zijn. Eerste uitgangspunt van de rede was, dat de bezetting van Nederland 
een feit was en dat samenwerking met de bezettende overheid een kwestie van ‘praktisch 
inzicht’ was. Een blijvende oriëntatie op het Duitse Rijk zou daar de consequentie van zijn. 
Ten tweede was de Nederlandse kultuur (tijdens de bezetting met een k gespeld!) een 
onderdeel van de Europese, met name van de Germaans-Europese vorm ervan. ‘Ger-
maans’ moest echter niet verward worden met ‘Duits’ alhoewel Duitsland in de Germaans-
Europese Gemeenschap de leiding genomen had en vernieuwing had gebracht. Werken in 
de NDK wilde e
Nederland.504  
 De oprichting van de Bredase werkgemeenschap van de NDK, en van die in andere 
Brabantse steden, was gebeurd op instigatie van dr. Rössner, ‘Referent für Volksaufklärung 
und Propaganda’ voor Noord-Brabant in Den Bosch. Er kwam, zoals ook bij de landelijke 
organisatie, een dubbel voorzitterschap in de Bredase Werkgemeenschap. Eerste, Neder-
landse, voorzitter werd F.H.G. baron van Utenhove, technisch ambtenaar bij het gemeen-
telijke radiodistributiebedrijf. Na de overgang van de gemeentelijke radiodistributiedienst naar 
het Rijk was hij Dienstleider van het district Breda der Radiocentralen.505 Als voorzitter werd 
hij al spoedig opgevolgd door J.S. de Groot, op dat moment nog leraar Klassieke Talen aan 
het Stedelijk Gymnasium.506 Tweede, Duitse, voorzitter werd J. Klausnitzer, brouwerij-
ingenieur, al jaren woonachtig in Breda. Voor het seizoen 1941-1942 werd een programma 
opgesteld van muziekuitvoeringen, toneelstukken, films en lezingen. Het begon op 5 maart 
1941 met de operette ‘Das Land des Lächelns’ van Franz Léhar.
burgemeester Van Slobbe was aanwezig op deze eerste uitvoering.  
 Van het begin af aan zat de werkgemeenschap Breda van de NDK met een moeilijk 
oplosbaar probleem. Om Nederlandse leden aan te trekken moest vermeden worden dat de 
NDK als een Duitse instelling voor politieke propaganda werd gezien. Nadruk moest worden 
gelegd op de culturele activiteiten. Gevolg daarvan was ondermeer, dat tijdens een verga-
dering van het Bredase NDK-bestuur discussie ontstond over de vraag of de provinciale 
Beauftragte Ritterbusch op een bijeenkomst wel of niet een rede mocht houden. Besloten 
werd daarvan af te zien om de bijeenkomst ‘niet te politiek’ te maken. Ook mochten opvoe-
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ringen door de Krefelder Opera niet in het kader van de NDK gegeven worden ‘uit publiek-
tactische overwegingen’, op bevel van hogerhand, terwijl wel om medewerking was 
gevraagd. Leden zouden wel reductie hebben maar dat mocht niet openlijk bekend zijn. Het 
werd hen bekend gemaakt in een aparte circulaire.507 Het Bredase bestuur van de NDK was 

die aantrekkelijk waren voor een algemeen cultureel-

 van de muziekafdeling van het Gemeentemuseum van Den Haag, 

daar zeer ontevreden over.  
 Ondanks de pogingen de NDK een Nederlands en onpolitiek karakter te geven 
werden weinig Bredanaars lid, uitgezonderd leden en sympathisanten van de NSB. Van 60 
leden bij het begin liep het aantal op tot 160 halverwege het eerste seizoen om in de loop 
van 1942 het getal van 360 te  bereiken. In een vraaggesprek met het DNBZ halverwege 
november 1941 probeerde tweede voorzitter Klausnitzer nog eens nadrukkelijk aan te geven 
dat het NDK als een onpolitieke instelling benaderd moest worden en voor alle Nederlanders 
bestemd was.508 Het onpolitieke karakter was overigens alleen te handhaven bij muziek-
voorstellingen. Bach, Beethoven en Schubert, componisten die het meest in de program-
mering voorkwamen, waren weliswaar ‘Duits’ maar het bijwonen van uitvoeringen van hun 
muziek hoefde niet gezien te worden als uiting van een pro-Duitse houding en nog minder 
van een pro-nationaalsocialistische. Dat was anders bij filmvoorstellingen. Daar waren de 
gekozen titels en onderwerpen in veel gevallen duidelijk uitingen van nationaal-socialistische 
propaganda. In november 1941 werden in overleg met de bioscoopexploitant van het 
Luxortheater uit het aanbod van de centrale in Den Haag drie films aangevraagd, de zeer 
antisemitische film ‘Jud Süss’, ‘Triumph des Wilens’ van Lenie Riefenstahl en ‘Feinde’.509 Bij 
aangekondigde lezingen was het vaak dubieus, wat de strekking was of kon zijn. In de loop 
van 1942 werden talrijke lezingen gehouden met als onderwerpen: ‘Renaissance, invloed 
van natuurwetenschap en techniek op de cultuur’, ‘Wenen in de nieuwe tijd’, ‘Revolution in 
der Pazifik’, ‘Nederlandse kenmerken in Duitse stadsgezichten, Wisselwerking tussen Neder-
landse en Duitse kunst’, ‘Angelsaksische cultuur’. Ogenschijnlijk, en soms ook in werkelijk-
heid, ‘onschuldige’ onderwerpen 
historisch geïnteresseerd publiek. 
 Vermelding van de aanwezigheid van leden van het stadsbestuur bij  uitvoeringen, 
films en lezingen komt beperkt voor en dan alleen in de eerste twee seizoenen van de NDK, 
in de jaren 1941-1942. Burgemeester Van Slobbe is na de eerste muziekuitvoering van 5 
maart 1941 nog drie maal aanwezig geweest bij muzikale gebeurtenissen met een speciaal 
karakter. Zijn aanwezigheid werd iedere keer nadrukkelijk in de krantenverslagen vermeld, 
zeer waarschijnlijk ook als aansporing voor andere Bredanaars en als bewijs van het niet-
politieke karakter. Voor de opvoering door de Krefelder Opera op 7 november 1941 was Van 
Slobbe verhinderd, maar bij de demonstratieavond met oude muziekinstrumenten door Dirk 
van Balfoort, conservator
was hij wel aanwezig.510 
 Een speciale gebeurtenis in het muzikale leven van Breda was de Mozart-
herdenking. In 1941 was het honderdvijftig jaar geleden, dat de componist was overleden, 
reden voor talrijke herdenkingsconcerten in Duitsland en Nederland. De NKD wenste een 
gezamenlijke Duits-Nederlandse herdenking, overeenkomstig zijn ideologie dat culturele 
uitingen geen politieke ladingen hadden. Begin november 1941 ontvingen de plaatselijke 
werkgemeenschappen vanuit Den Haag een circulaire met informatie over de Mozart-
herdenking die in de loop van december van dat jaar door heel het land gehouden zou 
worden. Het programma zou worden uitgevoerd door de Nederlandse Kameropera en voor 
Noord-Brabant beginnen in Breda op 1 december. Opdracht werd gegeven contact te 
zoeken met de burgemeesters ter bevordering van een samenwerking met de plaatselijke 
overheid en andere verenigingen.511 In Breda besloot de NDK tweede voorzitter Klausnitzer 
en waarnemend eerste voorzitter de Groot naar van Slobbe te sturen om samenwerking te 
bepleiten.512 Resultaat daarvan was dat Van Slobbe een comité liet vormen met hemzelf als 
erevoorzitter en o.a. Klausnitzer en De Groot als leden. Onduidelijk is of er verder nog 
andere comitéleden waren, of dat de twee het helemaal zelf moesten doen. De Groot moet 
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het meeste werk gedaan hebben. Hij ontving onmiddellijk na afloop van de burgemeester 
een persoonlijk bedankbriefje voor zijn inspanningen.513 
 Een veel actievere vorm van samenwerking tussen gemeentebestuur en NDK vond 
plaats bij een muziekuitvoering in mei 1942 door het bekende en veelgeprezen Zapparoni-
kwartet op het stadhuis, in aanwezigheid van Bredase en Duitse genodigden. Ging het hier 
om een zodanige liefde van de burgemeester voor dat kwartet en de gespeeld muziek, dat 
hij  vond dat de uitvoering zonder problemen daar plaats kon vinden? Een ontwerptekst met 
de uitnodiging had hijzelf geschreven en door gemeentesecretaris Van Woensel naar de 
Groot laten sturen om gedrukt te worden. De formulering van de tekst was zodanig, dat de 
NDK en niet het gemeentebestuur als uitnodiger werd voorgesteld: ‘Het Bestuur van de 
afdeling Breda van de Nederlandsch-Duitsche Cultuurgemeenschap zou het ten zeerste op 
prijs stellen, indien U met Uw Dame tegenwoordig zoudt willen zijn op de bijeenkomst, die de 
bovengenoemde afdeling de 8e mei a.s. te 20.00 uur in een der zalen van het stadhuis zal 
houden’.514 In werkelijkheid viel een dergelijke subtiliteit niet te handhaven. Stadsbestuur en 
NDK werden door het publiek als gezamenlijke organisatoren en uitnodigende instantie 
gezien. Uit de krantenverslagen van de ‘Ontvangst ten Stadhuize’ over programma en 
aanwezigen wordt duidelijk, dat de avond ook een politiek tintje had. Naast de muziek-
stukken van Haydn, Mozart en Schubert, uitgevoerd door het Nederlandse Zepparonikwartet, 
waren er toespraken door voorzitter de Groot en de Beauftragte van Noord-Brabant Dr. 
Robert Thiel. Ze benadrukten de ’germaansche’ verwantschap tussen de twee landen die 
ook in de cultuur tot uiting kwam. Thiel wist als ‘Rijnlander’ maar al te goed welke vele 
aanknopingspunten tussen Nederlanders en Duitsers bestonden en sprak de hoop uit, dat 

dering met de bezetter. In de slotversie van het zuiverings-

eft. Ze waren te 
olitiek. Een apolitieke toenadering tussen Duitse en Nederlandse cultuurliefhebbers, zoals 

treven, bleek onmogelijk en onwaar te zijn. 

Nederland mee zou helpen aan de bouw van een nieuw Europa.515 Behalve Van Slobbe 
waren ook de wethouders en enkele hoge ambtenaren aanwezig. 
 De aanwezigheid in het zuiveringsdossier van Van Slobbe van meerdere documenten 
over deze muziekavond op het stadhuis laat zien, dat deze gebeurtenis hem door sommigen 
werden aangerekend als een vorm van collaboratie of minstens als een te verregaande 
tegemoetkoming aan of verbroe
rapport over de gedragingen van de burgemeester tijdens de bezetting werd de beschul-
diging echter niet opgenomen.  
 De enige lezing waar volgens krantenverslagen Van Slobbe en Meeùs aanwezig 
waren was er een met een speciaal karakter, zowel vanwege de persoon die de lezing hield, 
als vanwege het onderwerp. Op uitnodiging van de Bredase Werkgemeenschap van de NDK 
kwam Secretaris-generaal van het in november 1940 opgerichte departement van Volksvoor-
lichting en Kunsten, dr. T. Goedewaagen in december 1942 spreken over de verhouding 
tussen Nederland en het Rijk vóór 1648. Hij was lid van de NSB en ging in zijn nationaal-
socialistische opvattingen veel verder dan Mussert. Na een inleiding door de Nederlandse 
NDK-voorzitter en wethouder van onderwijs J.S. de Groot gaf Goedewaagen een overzicht 
van de geschiedenis der Nederlanden vanaf het Karolingische Rijk tot aan de Vrede van 
Munster. Het jaar 1648 had geleid tot het ontstaan van een Klein-Nederlandse eenheid: de 
Zeven Provinciën met Holland en Zeeland in de hoofdrol en een te grote invloed van 
Frankrijk. Hij wilde niet terug naar een Groot-Nederlandse eenheid, maar naar een 
Germaanse eenheid die het best belichaamd werd in het nieuwe Duitse Rijk. Zo ook zou de 
eenheid met het Duitse Rijk die in 1648 was verbroken, weer hersteld kunnen worden.516 
Van Slobbe zal voor die opvatting geen sympathie gehad hebben, overtuigd als hij sinds het 
begin van zijn militaire loopbaan was, dat Nederland een zelfstandige sterke staat moest 
blijven. Voor de overige Bredase oorlogsjaren 1943 en 1944 zijn er in kranten en archieven 
geen aanwijzingen gevonden dat hij bijeenkomsten van de NDK bezocht he
p
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De situatie die na de 14e mei 1940 voor het Bredase bestuur en de bevolking, net als in de 
rest van Nederland, was ontstaan, was tegelijkertijd duidelijk en verwarrend. Duidelijk in de 
betekenis dat de Duitsers er waren en ze voorlopig niet zouden verdwijnen, en verwarrend in 
de zin dat onduidelijk was welke ruimte bewoners en bestuurders zouden krijgen om zichzelf 
te blijven en zichzelf te besturen. Van belang was een overlevingsstrategie te vinden die 
houvast zou geven in die verwarring: voor de burgers in hun werk en dagelijkse leven, voor 
de overheden in de manier waarop zij de belangen van de bevolking naar best vermogen 
zouden kunnen blijven behartigen, in een noodgedwongen samenwerking met de bezetter. 
In de literatuur over oorlog en bezetting worden voor die strategie in de beginjaren van de 
oorlog, 1940-1941, meestal de termen ‘aanpassing’ of ‘accommodatie, gebruikt.517 Het 
begrip ‘accommodatie’ werd in 1977 geijkt door professor E.H. Kossmann in zijn hoofdstuk 
over de Tweede Wereldoorlog in deel III van de Winkler Prins Geschiedenis der Neder-
landen.518 Hij was echter niet de eerste die het gebruikte. Al in 1963 gebruikte de Ameri-
kaanse historicus Werner Warmbrunn de term voor het eerst in zijn beschrijving van de 
bezetting van Nederland. Hij zag die neiging tot ‘accommodation’ aan twee kanten, zowel bij 

e in België. 

eren van de krijgskansen.  Het verschijnsel van de steeds 
n ‘verzetslieden’ naarmate de bevrijding in dichterbij kwam, ook in Breda, is 

ok een vorm van aanpassing.  
 

de Duitsers als de Nederlanders. In het begin van de bezetting ‘scheen er’, in zijn woorden, 
‘hoop te bestaan voor wederzijdse accommodatie’.  
 Kramers Engels woordenboek geeft voor de Engelse term ondermeer de vertaling: 
aanpassing, vergelijk, schikking. De twee laatste lijken het meest geschikt gezien de weder-
zijdsheid die ze impliceren.519 De bedoeling van het gebruik van deze termen in de geschied-
schrijving over de bezetting sinds ‘Kossmann’ en ‘Blom’ lijkt te zijn, de houding van de 
Nederlandse bestuurders en bevolking niet al onmiddellijk bij het begin van de bezetting in 
morele zin te definiëren door de adjectiva ‘goed’ en ‘fout’ te gebruiken. Het geeft wel de 
mogelijkheid een oordeel voorlopig op te schorten. Hetzelfde doet de Belgische historicus 
Nico Wouters in zijn uitgebreid onderzoek naar het lokaal bestuur en collaborati
De termen ‘verzet’ en ‘collaboratie’ waren in de eerste periode van de bezetting, de zomer 
van 1940, nog niet toepasbaar. Het was een periode van wederzijds aftasten.520  
 Vaak worden de twee begrippen ‘aanpassing’ en ‘accommodatie’ door elkaar 
gebruikt, zonder verschil in betekenis of nuance. In zijn boekje over de stad Utrecht in de 
oorlog stelt A. J. van der Leeuw  de suggestief werkende vraag: ‘Aanpassing een hellend 
vlak?521 Het is een voorbeeld van wat in zijn ogen uiteindelijk gebeurd is met de begrippen 
aanpassing en accommodatie. Hij maakt daarbij geen onderscheid tussen de twee termen. 
Ze hebben beide de bijklank gekregen van houdingen die voorstadia aangeven van latere 
ontwikkelingen in de richting van het kwade, van moeten buigen of barsten en het zich 
daartoe lenen. Naarmate het optreden van de Duitsers in de loop van de oorlog, en onder 
invloed van de ontwikkeling van hun krijgskansen, steeds harder en meedogenlozer werd, 
bleef als gevolg van de aanpassing of accommodatie niets anders over dan te kiezen: niet 
meer meewerken, met alle risico’s van dien, of dat wel doen en terecht te komen in de 
compromitterende collaboratie in zijn meest negatieve betekenis. Beter lijkt het echter hierbij 
onderscheid te maken tussen de accommodatie door bestuur en bestuurders en het zich 
aanpassen door de ‘gewone man’, de doorsnee-Nederlander. Overheden en bestuurders 
moesten op een of andere manier met de bezetter blijven meewerken aangezien geen 
enkele samenleving zonder een vorm van wetten en reglementering kan. Het risico op 
compromitterende vormen van samenwerking was derhalve voor bestuurders veel waar-
schijnlijker, ja, haast onvermijdelijk. Het overgrote deel van de bevolking is nooit aan een 
principiële beslissing toegekomen over collaboreren of samenwerken met de Duitser. De 
meeste Nederlanders  moesten in hun hart weinig of niets van de Duitsers hebben en dat 
werd steeds sterker naarmate de oorlog vorderde maar… er echt iets tegen ondernemen 
vroeg heel wat meer moed. Ze bleven zich tot het einde aanpassen aan de zich wijzigende 
omstandigheden, ook aan het k  
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3. BUIGEN 

 
1 september 1941 – 11 maart 1944 

 
Een ander Gemeentebestuur 
 
De burgemeester als  ‘Leider’ 
 
Met de uitvaardiging van de ‘Achtste verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende bijzondere maatregelen op administratief rechterlijk 
gebied’  viel definitief het doek over het voortbestaan van vertegenwoordigende lichamen via 
politieke partijen. Uit de titel was voor een buitenstaander niet op te maken waarover het 
veertien pagina’s tellende stuk in het Verordeningenblad ging: het uitschakelen en buiten 
werking zetten van het gehele bestuurlijke,democratische vertegenwoordigende systeem op 
nationaal, provinciaal en lokaal niveau.1 Voor wat het lokale bestuur betreft werd bepaald dat 
de werkzaamheden van gemeenteraden en colleges van Burgemeester en Wethouders 
zouden ‘blijven rusten’, een eufemisme voor ermee stoppen (art. 1). Gemeenteraadsleden 
werden ontheven van hun verplichtingen en bevoegdheden (art. 2). De taken van gemeente-
raad en college van B&W werden in handen gelegd van de burgemeester (art. 3), die op 
deze manier de ‘Leider’ (Führer) van zijn gemeente werd. Hij kreeg de bevoegdheid, met 
toestemming van de commissaris van de provincie, het ‘toezichthoudend orgaan’, - provin-
ciecommissarissen, op hun beurt, stonden weer onder het oppertoezicht van de secretaris-
generaal van Binnenlandse Zaken Frederiks2 -, voor een bepaalde termijn wethouders te 
benoemen die hem in bepaalde bestuurstaken zouden vertegenwoordigen. Van deze 
mogelijkheid heeft burgemeester Van Slobbe doelbewust gebruik gemaakt om Meeùs tot 
wethouder te benoemen als tegenwicht voor een NSB-wethouder die hem werd opgedron-
gen en om te voorkomen dat een tweede NSB'er zou worden benoemd.3 De verordening 
schiep ook de mogelijkheid voor de burgemeester ‘raadslieden’ te benoemen, ‘uit de 
gezamenlijke volksgenoten’, woonachtig in de gemeente (art. 7.1). In de omschrijving van 
hun taak zat iets dubieus. Ze moesten de burgemeester bij het besturen van advies dienen 
en met voorstellen komen (art. 10.1) maar er ook voor zorgen dat de burgers begrip zouden 
opbrengen voor wat de burgemeester aan maatregelen trof. Met andere woorden: raads-
lieden als verdedigers of propagandisten van de enig toegestane ideologie. Tot  zo’n 
nationaal-socialistische pseudoraad  is het echter in Breda en elders nooit gekomen. Zowel 
de houding van de bevolking als het verloop van de oorlog hebben het verhinderd. En 
Seyss-Inquart heeft er ook verder niet op aangedrongen.4 
 Donderdagavond 28 augustus 1941 kwam de Bredase gemeenteraad voor de laatste 
keer bij elkaar, nu weer onder leiding van Van Slobbe die wegens ziekte daarvoor bijna twee 
maanden verstek had moeten laten gaan. Na afhandeling van een gewone agenda nam het 
oudste raadslid Mr. J. Pleijte van de Vrijheidsbond namens de hele raad het woord en be-
dankte de burgemeester en de gemeentesecretaris met zijn personeel voor de vlotte en 
plechtige samenwerking. Hij vroeg daarna Gods onmisbare zegen voor Van Slobbe om de 
stad door de donkere tijden te kunnen leiden. In zijn antwoord bedankte de burgemeester het 
raadslid voor de waarderende woorden maar bleef, althans volgens het verslag, voor de rest 
zoveel mogelijk op de vlakte. Daarbij zal een rol gespeeld kunnen hebben dat de Beauftragte 
van de provincie sinds de zomer van 1940 alle agenda’s en verslagen via de commissaris 
van de provincie toegestuurd wilde hebben. Zonder verder commentaar citeerde Van Slobbe 
de bepalingen uit de verordening van Seyss-Inquart, die het einde betekenden van raad en 
college van B&W, en constateerde dat het gedaan was met de werkzaamheden van het 
college en de gemeenteraad zolang de maatregelen gehandhaafd zouden blijven. Tot slot 
bedankte hij gemeenteraad, college, gemeentesecretaris, notulisten en pers voor de goede 
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verhoudingen, het wederzijds vertrouwen en de samenwerking.5 De vergadering eindigde 
met bloemen voor Van Slobbe maar dat was vanwege zijn voorspoedig ziekteherstel. 
  
 Begin september 1941 vond op het Bredase stadhuis een bijeenkomst plaats ter 
bespreking en toelichting van de nieuwe bestuurlijks situatie. Van Nederlandse kant waren 
alle burgemeesters van Westbrabant, provinciecommissaris Van  Rijckevorsel en griffier van 
de provincie Cleerdin aanwezig. Van Duitse kant waren er de provinciale Gevolmachtigde of 
Beauftragte W. F.A. Ritterbusch en de Ortsgruppenführer van de NSDAP uit Tilburg, Breda 
en Bergen op Zoom. Voornaamste aanwezige en hoofdpersoon echter was Dr. Kurt O. 
Rabl.6 Hij maakte een tournee door het land om de onder zijn leiding tot stand gekomen 
verordening persoonlijk toe te lichten. Hij was hoofd van de afdeling Rechtsetzung und 
Staatsrecht van het commissariaat-generaal voor Verwaltung und Justiz, (Bestuur en 
Justitie), dat onder leiding stond van commissaris-generaal F. Wimmer.7 Wat Rabl in Breda 
precies had gezegd vermeldde het krantenbericht niet maar zal niet veel verschild hebben 
van wat hij half augustus op de persconferentie naar aanleiding van de publicatie van de 
verordening had gezegd en op 8 september in Den Bosch op de bijeenkomst met de 
burgemeesters van Oost-Brabant. De verordening was, aldus Rabl, het product van de 
gemeenschappelijke inspanning van de Nederlandse en Duitse autoriteiten en de maatre-
gelen zouden de bestuurlijke verhoudingen in Nederland meer doen aansluiten bij de 
‘Nieuwe Orde’. Dat zou wellicht later door de bevolking beter worden ingezien. Bovendien 
was, aldus Rabl, al jaren lang in Nederland gepleit voor een hervorming van het openbaar 
bestuur in autoritaire zin. Hier werd de waarheid door de Duitser nogal geweld aangedaan. 
Frederiks protesteerde heftig tegen deze voorstelling van zaken, vooral tegen de gewekte 
indruk dat de maatregel een product van samenwerking tussen Duitsers en Nederlanders 
was. Ook was voor hem de verordening er slechts een met een voorlopige werking die geen 
principiële wijziging in het Neder-landse bestel betekende. Daarom had hij ook bedongen dat 
in de verordening niet gesproken werd van het ‘opheffen’ maar van het ‘laten rusten’ van de 
werkzaamheden van gemeentelijke en provinciale lichamen.8 In een perstoelichting kwam 
Rabl een beetje toe aan de bezwaren en probeerde hij de indruk te wekken dat de 
verordening in de praktijk een verbetering en versterking zou gaan betekenen van de positie 
van de gemeentelijke organen en bestuurders.9 Vooral op dat laatste zal hij op zijn tournee 
door het land de nadruk gelegd hebben om de weerstand van de aanwezige burgemeesters 
te doen afnemen. Veel heeft dat niet geholpen. Het applaus na Rabls toelichtende rede zal, 
net zoals in de bijeenkomst van Rabl met de Gelderse burgemeesters bijna uitsluitend van 
de aanwezige Duitsers zijn geweest.10 De Nederlanders bestuurders waren reeds bezig met 
het zoeken naar de manier waarop ze in de door de bezetter gemaakte nieuwe vorm de 
oude inhoud zoveel mogelijk konden handhaven. Het betekende in de praktijk dat de ene 
partij het idee had het proces van nazificering van het plaatselijk bestuur te kunnen starten 
met behulp van de verordening, terwijl de andere hoopte en dacht dat juist te kunnen 
verhinderen. De woorden die Van Rijckevorsel ter gelegenheid van de nieuwe verordening 
tot de burgemeesters sprak, geciteerd in het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland, zou-
den ook op die dubbele manier geïnterpreteerd kunnen worden: ‘Nu de bezettende macht 
een nieuwe bestuursorde heeft ingesteld vertrouw ik er op dat dit zonder schokken en zoo 
geruischloos mogelijk zal geschieden. Gij zult daarmede nieuwe verdiensten voor het 
vaderland verwerven’. In Noord-Brabant bleef het college van Commissaris en Gedepu-
teerden, - nu Bestuursraden genoemd -, op de oude voet doorgaan.11 Dat advies gaf Van 
Rijckevorsel ook aan zijn burgemeesters. Hetzelfde deed secretaris-generaal Frederiks. De 
verordening bleef voldoende ruimte bieden om in de praktijk zoveel mogelijk op de oude voet 
door te gaan.12  
  De dubbelzinnige interpretatiemogelijkheid  van de verordening leidde er echter toe 
dat ook zeer verschillend kon worden gedacht over de vraag of burgemeester en wethouders 
onder de nieuwe regels al of niet moesten blijven zitten. Seyss-Inquart en Wimmer hadden 
de weg naar een massaal ontslag van wethouders afgesneden door in de overgangsbepa-
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lingen van de verordening te bepalen dat wie op eigen initiatief, zonder geldige reden, 
ontslag nam, geen  wachtgeld of pensioen zou krijgen. (art. 27-1). In de meeste gevallen zijn 
de zittende burgemeesters en wethouders gebleven op basis van de redenering dat aanblij-
ven, - minstens voorlopig -,  de kans gaf nog zoveel mogelijk op de oude voet door te gaan in 
het belang van de bevolking. Onuitgesproken bleef meestal dat ontslag nemen ook verlies 
van inkomen betekende. Voor burgemeesters met alleen hun ambt als inkomstenbron 
daarom een zware beslissing. Alleen in de provincie Limburg kwam het tot een als collectief 
te bestempelen ontslag van ruim een derde ( 44) van de  burgemeesters van de provincie als 
reactie op Vo 152/1941.13 Een belangrijke verklaring daarvoor was de aanwezigheid  van 
een fanatieke NSB provinciecommissaris, graaf Max de Marchant et d’Ansembourg, die de 
burgemeesters geen kans wenste te geven, ondanks de nieuwe regels, op de oude voet 
door te gaan. Ze hoefden van hem geen NSB’ers te zijn maar ze dienden zich wel te voegen 
naar de nationaal-socialistische bestuursorde.14 Wanneer een Limburgse burgemeester na 
lang wikken en wegen, ondermeer omwille van de financiële consequenties, besloot af te 
treden sprong de R.K. Kerk bij met een tegemoetkoming uit het Fonds voor Bijzondere 
Noden van het Episcopaat. Burgemeester Habets van Kerkrade was daar een goed 
voorbeeld van. In discussies met zijn oudste zoon, vanaf het begin van de Duitse bezetting, 
over al of niet aftreden kwam steeds als laatste aspect het wegvallen van het inkomen aan 
de orde. Hij behoorde tot de eerste groep van 11 Limburgse burgemeesters, die zonder 
aanspraak te kunnen maken op wachtgeld of pensioen eind september 1941 op hun eigen 
verzoek werd ontslagen.15 
 Noord-Brabant had geen commissaris die door zijn burgemeesters niet vertrouwd 
werd. Er traden geen burgemeesters af als gevolge van de uitvaardiging van de verordening 
over het ‘laten rusten’ van de werkzaamheden van gemeenteraden en de colleges van B&W. 
Zij volgden het dringende advies van Frederiks en Van Rijckevorsel om aan te blijven 
omwille van het belang van de bevolking en ter vermijding van kansen op NSB-burge-
meesters. In Breda zijn geen aanwijzingen op papier te vinden die wijzen op een discussie 
binnen B&W over het al of niet aanblijven. Van Slobbe was er ook de man niet naar om van 
een moeilijke taak weg te lopen. De wethouders J.N. Kroone, Mr. E.L.H.M. van Mierlo en Mr. 
A.A.M. Struycken, allen van de RKSP (Rooms-Katholieke Staatspartij), bleven ook zitten 
overeenkomstig de opgelegde verplichting in de verordening. Struycken greep echter de 
eerste de beste kans aan om zonder nadelige consequenties ontslag te nemen. Hem werd 
door de in Breda gevestigde Hollandse Kunstzijde Unie gevraagd de leiding op zich te 
nemen van de sociale dienst van het omvangrijke bedrijf. Na een briefwisseling tussen 
burgemeester, provinciecommissaris en secretaris-generaal Frederiks met als conclusie dat 
het geen nadelige consequenties zou hebben, werd Struycken per 15 november 1941 op 
eigen verzoek ontslagen.16 Op deze manier is hem niet overkomen wat zijn collega Van 
Mierlo overkwam: ontslag door de Duitsers in de loop van 1942 wegens zijn anti-Duitse 
gezindheid. In de bezetting van de wethoudersposten kwamen in de loop van 1942 overi-
gens nog meer veranderingen voor als gevolg van de grenswijzigingen en het opdringen van 
de NSB.17 Wethouder Kroone heeft zijn positie behouden tot het einde van de bezetting. Hij 
was een weinig uitgesproken figuur die het bovendien moeilijker zou hebben gehad dan zijn 
hiervoor genoemde collega’s met het vinden van een alternatief voor de bij ontslag weg-
vallende inkomsten uit het wethouderschap. Hij was vóór zijn wethouderschap vrijgestelde 
van de Katholieke Arbeidersbeweging geweest. 
 
In de loop van 1942 moest een beslissing worden genomen over een tweede ambtstermijn 
van Van Slobbe. Het zou een mogelijkheid voor hem zijn geweest daarvan af te zien. Gezien 
echter zowel het aandringen van provinciecommissaris Van Rijckevorsel en secretaris-
generaal van Binnenlandse Zaken Frederiks, als zijn eigen karakter en overtuiging, lag het 
voor de hand dat hij wilde aanblijven. Daarbij zou het niet gegaan zijn om eigen belang maar 
om het algemeen belang.18 Het  zou de kans op de aanstelling van een NSB’er afsnijden. Hij 
moest zolang mogelijk blijven zitten, tegenwerkend waar hij kon maar formeel medewerkend, 
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zij het niet te ver. Hij moest de Duitsers niet maar als ex-militair kon hij met bepaalde 
militairen, zoals de niet al te fanatieke Ortskommandant Kirsten, overweg en maakte daar 
gebruik van, altijd in het belang van de stad.19  
 Ook de NSB werd om een mening over de eventuele herbenoeming gevraagd. Op 
basis van verschillende getuigenissen van leden uit Breda en de provincie werd in de 
zomermaanden van 1942 een uitgebreid rapport over de burgemeester opgesteld met 
betrekking tot zijn houding ten opzichte van de Beweging, vóór en ná Mei 1940. Het somde 
uitvoerig de talrijke  negatieve kanten van Van Slobbe op en kwam op basis daarvan tot het 
advies dat hij niet opnieuw benoemd diende te worden.20 Een paar maanden later echter 
werd naar de NSB-leiding in Den Haag opnieuw een brief gestuurd. Die verwees weliswaar 
naar de reeds ingebrachte rapportage en de daarin vervatte kritiek op Van Slobbe,maar 
kwam toch met de aanbeveling Van Slobbe opnieuw te benoemen.  De mening van de in juni 
1942 aangestelde NSB-wethouder De Groot had de doorslag gegeven. Die oordeelde vrij 
gunstig over de burgemeester en achtte het ongewenst hem opzij te zetten. De schrijver van 
de brief naar Den Haag voegde daar, na opnieuw een opsomming van alle slechte kanten 
van Van Slobbe aan toe dat hij ook die mening toegedaan was…’Van Slobbe is beter dan 
menig ander, staat niet zo vijandig als de massa, maar m.i. nooit bereid nationaalsocialist te 
worden’.21  
 
Nieuwe Wethouders: J.S. de Groot en J.M. Meeùs  
 
Tijdens een rondreis door Nederland na de invoering per 1 september 1941 van de 
Verordening over de bestuurlijke veranderingen was één van de aanbevelingen van 
secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Frederiks aan de burgemeesters om op de 
gewone manier met de wethouders te blijven vergaderen, als waren zij nog de vertegen-
woordigers van de bevolking. Dezelfde aanbeveling deed de Brabantse commissaris van de 
provincie Van Rijckevorsel. Net als in veel andere gemeenten bleef dat ook in Breda de 
gewoonte. Overleg tussen burgemeester en wethouders die niet de ‘Nieuwe Orde’ waren 
toegedaan, en hun werkzaamheden, werden zolang mogelijk voortgezet op een wijze zoals 
die tot mei 1940, en ook nog tot 1 september 1941, hadden plaatsgevonden. ‘Steeds zijn alle 
gemeentelijke aangelegenheden, zolang het college van alle smetten vrij was, onderling 
besproken en kwamen de besluiten tot stand na gezamenlijk overleg’.22 Een ambtenaar ter 
gemeentesecretarie formuleerde het na de oorlog in een interview als volgt: ‘Ze (B&W) 
deden eigenlijk alles wat […] gedaan moest worden. Maar naar buiten toe bleek daar niets 
van’.23 
 Krachtens de bepalingen van de verordening dienden zij, althans voorlopig, hun 
werkzaamheden voort te zetten. In een bekendmaking van 2 september 1941 maakte de 
burgemeester bekend welk arbeidsgebied of taak hen toegewezen was. Het waren precies 
dezelfde als die van vóór de verordening. Ook werd dezelfde volgorde van vervanging bij 
afwezigheid aangegeven: Mr. E.H.L.M. van Mierlo, J.N. Kroone en Mr. A.A.M. Struycken.24 
Zo moest de bekendmaking symbool staan voor de continuïteit van bestuur en de wijze van 
werken.  
 Zoals hierboven al vermeld maakte wethouder Struycken kort na het in werking 
treden van de verordening gebruik van de mogelijkheid zijn weerzin tegen de Duitsers en 
hun maatregelen te ‘verbergen’ in een baan als personeelsfunctionaris bij een privé-onder-
neming, en op die manier als bestuurder conflicten met de bezetter te vermijden. Hij ging al 
spoedig een rol spelen binnen het opkomend verzet. Zijn vertrek zou voor de Duitsers en de 
NSB aanleiding kunnen zijn geweest een hun welgezinde persoon te doen benoemen als 
nieuwe wethouder. Gelukkig deed zich de gelukkige omstandigheid voor, dat als gevolg van 
de gemeentelijke uitbreiding per 1 januari 1942, wethouders van de geannexeerde gemeen-
ten beschikbaar kwamen. Burgemeester Van Slobbe verzocht daarom begin december 1941 
secretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse Zaken de van Princenhage vrijkomende 
wethouder A. van Haperen te mogen benoemen met als argument, dat na het vertrek van 
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Struycken Breda nog maar twee wethouders had en Breda er na de uitbreiding een gebied 
met veel  tuinbouw bij kreeg, een terrein waarvan Van Haperen veel verstand had. Het zou 
nuttig zijn de tuinbouw rond Breda te stimuleren!  Na goedkeuring van de aanstelling door de 
Duitse Commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie Wimmer kon Frederiks via provincie-
commissaris Van Rijckevorsel aan Van Slobbe laten weten dat tegen de benoeming geen 
bezwaar bestond.25 Daarmee was echter de wethouderswijziging voor Breda nog niet 
voorbij.  
 Een maand na de aanstelling van Van Haperen werd door het Bredase NSB-lid 
A.J.W. Schiefelbusch, eigenaar van een elektrotechnisch Advies- en Handelsbureau, tot op 
het hoogste Duitse niveau een actie begonnen tegen wethouder Van Mierlo wegens diens 
anti-Duitse gezindheid in het algemeen en speciaal zijn optreden als waarnemend burge-
meester tijdens de afwezigheid van Van Slobbe wegens ziekte. Van het commissariaat-
generaal van Justitie en Bestuur ontving Frederiks daarop een brief met de beschuldiging dat 
Van Mierlo in augustus 1941 verhinderd had dat zijn collega Fischböck, commissaris-
generaal voor Financiën en Economie, op het Bredase stadhuis een bijeenkomst had 
kunnen houden met Westbrabantse industriëlen. Schiefelbusch was als vertegenwoordiger 
van de Leipziger Messe in de regio Zuid van Nederland verantwoordelijk geweest voor de 
organisatie van de ontmoeting. Het argument van de wethouder was geweest dat de 
gemeente de zaal zelf nodig had gehad voor de uitreiking van persoonsbewijzen.’s Avonds 
echter zou Van Mierlo zich er tegenover vrienden op beroemd hebben de ‘Moffen’ buiten het 
stadhuis gehouden te hebben en zo ‘fraai bij de neus genomen’ te hebben. De wethouder 
had dat weliswaar bestreden, maar volgens de brief van de Duitsers aan Frederiks, hadden 
betrouwbare getuigen dat tegengesproken. Van Mierlo was daarom als wethouder niet te 
handhaven, gezien zijn weigering ‘tot een actieve en positieve medewerking’.26 Frederiks 
verzocht daarop de commissaris van de provincie in Den Bosch met spoed om inlichtingen.27 
Van Rijckevorsel bevestigde de uitleg van de Bredase wethouder en liet zijn brief vergezeld 
gaan van een kopie van de verdedigingsnota die Van Mierlo op zijn verzoek had geschreven. 
Hij bevestigde ook dat hij met eigen ogen gezien had dat het argument dat de ontvangstzaal 
van het stadhuis inderdaad niet beschikbaar was geweest wegens gebruik voor de uitreiking 
van persoonsbewijzen, juist was.28 Frederiks stuurde de gegevens en argumenten van de 
provinciecommissaris door naar de commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie en oor-
deelde de beschuldigingen tegen Van Mierlo als niet steekhoudend. Er was dus geen reden 
voor ontslag.29 Na een maand kwam de reactie van de Duitsers: ook een tweede onderzoek 
had uitgewezen dat de beschuldiging juist was dat Van Mierlo met opzet de ontvangst met 
Fischböck op het stadhuis verhinderd had. Hij werd daarom mit sofortigen Wirkung, met 
onmiddellijke ingang, ontslagen. Bij de brief zat het op 1 juni 1942 gedateerde en door Dr. 
Wimmer ondertekende ontslagbesluit.30 Van het tweede onderzoek had ook een anderhalf 
uur durend gesprek deel uitgemaakt tussen Van Mierlo en Regierungsrat Dr. Wolff van de 
Abteilung Niederländische Personalangelegenheiten op de Lange Vijverberg 8 in Den 
Haag.31 Het ontslag van Van Mierlo maakte het mogelijk als opvolger een aanhanger van de 
Nieuwe Orde aan te stellen. 
 11 juni 1942 berichtte commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie Wimmer aan 
secretaris-generaal  Frederiks dat hij op voorstel van de Brabantse Beauftragte de leraar 
Klassieke Talen aan het Stedelijk Gymnasium te Breda, Johan S. de Groot, tot haupt-
amtliche Stadtrat (ambtelijk wethouder in volledige dienst) van Breda had aangesteld. De 
benoemingsoorkonde zat erbij, met het verzoek die door te sturen aan de Bredase 
burgemeester.32 Van Slobbe had geweigerd De Groot te benoemen en de Beauftragte in een 
uitvoerige brief uitgelegd waarom. Hij had de Groot, zoals door Thiel gevraagd, ontvangen 
en gesproken maar was bij zijn weigering gebleven. Het was hem duidelijk geworden dat De 
Groot als wethouder de stad ‘in de richting van de nieuwe orde wilde sturen’. Zijn benoeming 
zou het vertrouwen van het overgrote deel van  de bevolking in het stadsbestuur en de leider 
ervan, de burgemeester, te niet doen en dat zou contraproductief werken met betrekking tot 
de samenwerking van het stadsbestuur met de bezettende macht. Hij bleef bij zijn verzet 
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tegen De Groot.33 Uit het vervolg van de tekst van deze brief bleek dat Van Slobbe heel 
andere bedoelingen had gehad en iemand anders tot wethouder had willen benoemen ter 
vervanging van de bij de Duitsers in ongenade gevallen Van Mierlo. De kandidaat die hij zelf 
had willen benoemen was J.M. Meeùs, evacuatieleider in mei 1940 en hoofd van de, met 
Duitse toestemming, daarna opgerichte Nederlandse Missie tot repatriëring van gevluchte 

as de plaats van De Groot op het stadhuis onopvallend. Hij kreeg een 

s’ tintje aan 

 
eeft dat hem nog parten gespeeld, ondanks de negatieve mening van de NSB over hem.40  

Nederlanders uit Frankrijk.34 
 Toen duidelijk werd, dat de Groot ondanks zijn bezwaren toch zou worden benoemd, 
bleef Van Slobbe bij de commissaris en de Beauftragte in Den Bosch aandringen op een 
benoeming door hemzelf van Meeùs, maar nu  als vierde wethouder, met de taken Financiën 
en Bedrijven. Gezien het bevolkingsaantal na de grenswijziging van 1 januari 1942 was dat 
mogelijk geworden en zou voorkomen kunnen worden dat door de bezetter een tweede 
Duitsgezinde als wethouder benoemd werd. Tijdens de besprekingen voorafgaand aan het 
ontslag van Van Mierlo met de Beauftragte was de burgemeester al gebleken dat de laatste 
daar geen bezwaar tegen had. Half juni kreeg hij toestemming tot benoeming van zijn 
kandidaat, inclusief de mededeling dat Wimmer in Den Haag op de hoogte was gesteld van 
de toestemming.35 Via Van Rijckevorsel en Frederiks werd het verzoek schriftelijk 
voorgelegd aan commissaris-generaal Wimmer. Die gaf begin juli 1942 officieel zijn 
toestemming.36 Daarna kon burgemeester Van Slobbe aan de kranten het verzoek 
doorgeven dat hij Meeùs als vierde wethouder benoemd had en dat die de functie van loco-
burgemeester zou uitoefenen.37 Alhoewel De Groot door de bezetter was aangesteld als 
wethouder in volledige dienst, - als leraar moest hij ontslag nemen -, en Meeùs door de 
burgemeester slechts als wethouder in gedeeltelijke dienst mocht worden aangesteld, had 
de eerste nauwelijks of geen invloed op de gang van zaken in het gemeente bestuur van 
Breda maar Meeùs als loco-burgemeester en vertrouweling van Van Slobbe des temeer! 
Letterlijk en figuurlijk w
kleine ruimte toegewezen aan een smalle gang 
 In het gemeentelijk jaarverslag over 1942, dat na de bevrijding werd opgesteld, staat 
vermeld, dat Van Mierlo op14 juli 1942 door de bezetter werd ontslagen en Meeùs als diens 
opvolger door Van Slobbe werd benoemd.38 Uit het feitelijk relaas van de feiten moet echter 
geconcludeerd worden dat De Groot de vervanger voor de afgezette van Van Mierlo was en 
Meeùs de nieuwe vierde wethouder waar de stad na de gebiedsuitbreiding recht op had. Ook 
kan geconcludeerd worden dat Van Slobbe door de benoeming van Meeùs en het aan hem 
toewijzen van de taken die Van Mierlo had uitgeoefend, - Financiën en Bedrijven en het 
locoburgemeesterschap -, de NSB’er de Groot op een zijspoor had gemanoeuvreerd. Dat 
was ook het toenmalig inzicht van de lokale en provinciale NSB. In het eerder genoemde 
negatieve rapport over Van Slobbe van augustus, dat zijn herbenoeming afraadde, en in de 
brief die in november 1942 naar de NSB-leiding in Den Haag werd gestuurd  was één van de 
vele punten van kritiek, dat hij de ‘rasplutocraat’ Meeùs als wethouder vermoedelijk benoemd 
had als tegenwicht voor het moeten accepteren van ‘kameraad’ De Groot.’39. De Groot kreeg 
Culturele Zaken toebedeeld en in toenemende mate alle zaken waar een ‘Duit
zat, bijvoorbeeld de Winterhulp en de Nederlands-Duitse Kultuurgemeenschap.  
 Als een verklaring voor de vlotte toestemming van de Duitsers voor het benoemen 
van Meeùs kan gelden dat hij bij het Duitse gezag in Den Haag een goede naam had 
opgebouwd als hoofd van de repatriëringcommissie in 1940. In ieder geval had hij er een 
aantal goede connecties met Duitsers aan overgehouden. Bij de zuiveringen na de oorlog
h
 
Eind 1942 was het bestuur van de stad drastisch gewijzigd. Zowel in samenstelling als in 
macht en bevoegdheid. Burgemeester Van Slobbe was in november van datzelfde jaar 
herbenoemd maar zijn positie was een wezenlijk andere geworden dan bij zijn eerste 
benoeming. Hij was, onder toezicht van ‘Den Bosch en ‘Den Haag’, de hoogste in macht 
geworden. Zijn wethouders waren tot ambtenaren gedegradeerd en grotendeels vervangen 
door nieuwe: Struycken was uit ‘eigen’ beweging’ vertrokken naar het bedrijfsleven (okt. 
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1941), Van Haperen overgenomen van de geannexeerde gemeente Princenhage (feb. 
1942), Van Mierlo door de bezetter afgezet (juni 1942), de Groot in diens plaats benoemd 
(juni 1942) en Meeùs met toestemming van de Duitsers als vierde wethouder door Van 
Slobbe binnengehaald (juli 1942). De enige constante in de personele bezetting van het 
wethouderschap was wethouder Kroone. (1937-1946) Hij heeft de hele bezettingsperiode 
zijn plaats als wethouder weten te behouden. De gemeenteraad, volgens de opzij gezette 

rondwet het ‘hoofd van de gemeente’, was als politieke factor uitgeschakeld.   

emeentelijke Diensten en Bedrijven 41 

ers en NSB’ers daarin 
uccesvol waren zal daar, waar nodig, aan de orde worden gesteld. 

en andere politie
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Onder leiding van de burgemeester en diens op papier gedegradeerde wethouders werkte 
het gemeentelijke apparaat zoveel mogelijk op de oude voet verder. Niet alle zo genoemde  
‘Diensten en Bedrijven’ waren even belangrijk maar elk van hen kreeg in meer of mindere 
mate te maken met de verordeningen en maatregelen van de bezettende macht en pogingen 
van de NSB invloed en banen te verwerven. In hoeverre Duits
s
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an’ Commissaris’ naar ‘Majoor’ van Politie 

airen: van commissaris met een commissie of opdracht  naar 
ajoor van Politie op bevel. 

et korps 
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Strikt genomen behoorde de gemeentelijke politie niet tot de gemeentelijke diensten en 
bedrijven als zodanig maar in de praktijk was ze een voor Breda en haar inwoners werkende 
instelling. Waren de eerste bezettingsjaren nog relatief ‘rustig’ te noemen, in de tweede helft 
van 1941 begon voor het politiepersoneel de druk steeds groter te worden. Het kreeg niet 
alleen te maken met steeds dwingender voorschriften en bevelen van de bezetter, gericht 
tegen landgenoten, maar werd ook, in toenemende mate, geconfronteerd met politiegezag, 
dat niet van de vertrouwde eigen kring kwam. In het eerste jaar konden politiemannen nog 
het idee hebben, dat ze, samen met de zich coulant opstellende bezetter, bezig waren met 
de handhaving van orde en rust in een nieuwe complexe situatie. Dat zou zowel ten voordele 
strekken van de eigen bevolking als van de bezetter. Bij velen leefde aanvankelijk nog het 
idee, dat meewerken met de binnengedrongen Duitse overheid volgens de regels van het 
Nederlandse Landoorlogreglement en de Aanwijzingen een verharding van het bezettings-
regime zou voorkomen. Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2 werd echter al gauw duidelijk, 
dat de Duitsers veel verdergaande bedoelingen hadden dan een louter militaire bezetting. Zij 
wensten een complete omvorming en modellering van de Nederlandse staat en samenleving 
naar nationaal-socialistische snit, waarin de Nederlandse Grondwet en wetten buiten werking 
zouden worden gesteld. Samenwerking zou in dat geval leiden tot ongrondwettelijk en 
onwettig handelen van de eigen overheden, daarbij gesteund door de politie. Samenwerking 
ten ‘goede’ zou verschuiven naar samenwerking ‘ten kwade’, samenwerking zou overgaan in 
onderdrukking. Van een organisatie van burgers zou de politie moeten worden omgevormd 
tot een organisatie van milit
M
 
NSB’ers in de h
  
De reorganisatie van de gehele Nederlandse politie zou moeten plaatsvinden op twee 
manieren. Allereerst wilde de Duitse bezetter een eind maken aan de versnippering van de 
politiediensten en de bijbehorende bevoegdheden over vijf verschillende diensten en drie 
departementen. Daarnaast zou de invloed van het nationaalsocialisme en de nationaal-
socialisten op en in het korps vergroot dienen te worden. In 1941 en het eerste halfjaar van 
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1942 was op verschillende manieren door de Duitsers opgave gevraagd van de NSB-leden 
binnen de gemeentelijke korpsen. Volgens de opgave van de burgemeester waren dat er in 
1941 voor Breda  vóór de grenswijzigingen, elf: één inspecteur en tien (hoofd)agenten. Na 
de grenswijziging van 1 januari 1942 kwamen daar twee agenten uit Ginneken bij en werd 
het totaal dertien.42 Dat aantal moest groter worden. In Breda is het echter bij die  dertien, 
personen gebleven. De overige leden van het korps werden door de bevolking overigens ook 
met groot wantrouwen bekeken. Was het vóór de oorlog al niet de gewoonte de politie te 
beschouwen ‘als je beste vriend’, zoals in de jaren ’50 de bedoeling was, de argwaan was 
gedurende de bezetting nog veel groter. Politiegezagsdragers onder Duits toezicht, en als 
zodanig te zien als verlengstuk van het Duitse gezag, konden niet op al te veel sympathie 
rekenen. Bij de naoorlogse zuivering van de politie waren er meer beschuldigingen van 

Vanaf 1 maart 1943 was 

 optreden veel ingrijpender, zowel in goed als kwade zin, dan die van de 

 politiepersoneel, dat in staat werd geacht officier te worden of in 

collaboratie tegen leden van de politie dan er lid van de NSB waren geweest.  
 Slechts een klein aantal agenten werd door de bevolking echt vertrouwd. De meeste 
agenten dreven ‘anoniem’ mee met de stroom van de gebeurtenissen. Van de ongeveer 115 
politiemensen die tijdens de bezetting in Breda actief zijn geweest is, op basis van wat in 
mondelinge en schriftelijke bronnen over hen aanwezig is, over 22 van hen een negatieve 
vermelding te vinden met betrekking tot hun gedrag tijdens de bezetting, gaande van ‘zeer 
actieve medewerking’ aan bezettingsmaatregelen tot vermoedens van ‘al te behulpzaam’ te 
zijn geweest.43 Tot het genoemde aantal behoorden de vermelde leden van de NSB. Drie  
van hen deden dienst bij de Sicherheitsdienst en Sipo op het Kasteel van Breda. Een vierde 
NSB-lid van de Bredase politie, inspecteur 1e klasse Nico van der Schatte Olivier, werd in 
juni 1942 gedetacheerd bij de Gevolmachtigde voor de reorganisatie van de Nederlandse 
Politie en benoemd tot commissaris van Rijkspolitie 1e klasse bij de recherchedienst. Hij was 
een deskundige op het gebied van vingerafdrukken,  dactyloscopie. 
hij majoor van de nieuwe Staatspolitie en bij de SD gedetacheerd.44 
 Daartegenover zijn van hetzelfde aantal van honderdvijftien politiemensen slechts 
over tien van hen vermeldingen te vinden van ‘enig’ tot ‘zeer actief’ verzet. Het bevestigt het 
algemene beeld in de wetenschappelijke geschiedschrijving over de bezettingsperiode over 
de houding van zowel de politie als de bevolking in het algemeen tijdens de bezetting. De 
meesten waren held noch verrader, maar iets daartussenin. Gezien hun functie echter was 
het effect van hun
doorsneeburger.  
 Eén van de andere manieren ter nazificatie van het politiekorps in personele zin was, 
zowel voor nieuwe als zittende personeelsleden, scholing of bijscholing in nationaal-
socialistische geest. Eind 1940 werd in de kazerne van Schalkhaar bij Deventer een 
politieopleidingsinstituut gevestigd, aanvankelijk voor vrijwilligers. Aangezien die slechts in 
geringe aantallen kwamen opdagen werd in de zomer van 1941 voor een nieuwe opzet 
gekozen.45 Het werd een ‘Polizei-Lehrbataillon’, of Politie-Opleidings-Bataillon (POB), waar 
zowel nieuwe als zittende politiemensen werden opgeleid of bijgeschoold in nationaal-socia-
listische zin. Sportieve en militaire vorming, waaronder exercitie, maakten er een groot deel 
van uit.46 Ongeveer een jaar na de oprichting van ‘Schalkhaar’, 1 maart 1942, werd daar-
naast in Apeldoorn een politieofficierschool opgericht voor het lagere, met het nationaal-
socialisme sympathiserende
ieder geval onderluitenant. 
 Van het Bredase korps werd in de zomer van 1943 één inspecteur naar Schalkhaar 
gestuurd, inspecteur of opperluitenant J. Blokdijk.47 Ze hebben die ‘daar echter niet weten te 
bekeren’ volgens een collega.48 Anders was dat met de agenten die een bijscholing op de 
politieopleiding te Apeldoorn hebben gevolgd. Zij werden uitgekozen omdat ze de nationaal-
socialistische ideologie reeds waren toegedaan en mede daarom in aanmerking konden 
komen voor een officiersrang. Eind juni 1942 ontving de burgemeester van de Gevolmach-
tigde voor de reorganisatie van de Nederlandse politie de mededeling dat voor het volgen 
van een vier maanden durende cursus een aantal agenten gedetacheerd zou worden op de 
officiersschool in Apeldoorn. De brief was vergezeld van een in het Duits gestelde bijlage 
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met in totaal zesenzestig uit heel het land afkomstige namen van politiemensen die voor de 
opleiding waren aangewezen, omdat ze daarvoor, aldus luidde de motivering geschikt leken, 
(geëignet erscheinen). Voor Breda waren dat de agenten W.M. van Berkel, H.K. Burger en J. 
Compaan. Een paar weken later werden nog hoofdagent C. van der Hoeven en agent A. 
Schotanus aangewezen. Alle vijf waren zij lid van de NSB.49 Twee van hen maakten de 
cursus niet af: Van Berkel werd na een maand van detachering ontheven en Schotanus 
keerde eerder terug op eigen verzoek. De overige drie maakten na afloop van de cursus 
met ingang van 1-1-1943, promotie: Burger werd tot inspecteur in Tilburg benoemd, Com-
paan tot onderofficie /o

 

r nderluitenant bij de Marechaussee en van der Hoeven tot adjudant bij 

van hem als politieman in Breda is in geschreven noch 
ondelinge vorm iets te vinden. 

 Maart 1943: Grote reorganisatie 54 

de Bredase politie.   
 Al bij al betekende het op dat moment noch een uitbreiding noch een nazificering van 
het Bredase politiekorps. Wel werden in de loop van de zomer van 1943 negen leden van 
het Amsterdams Politiebataillon in Breda gedetacheerd als zelfstandige eenheid ter bewa-
king van het Gewestelijk Arbeidsbureau.50 Uit de declaraties van het gemeentebestuur van 
de gemaakte onkosten blijkt dat de bewakingseenheid van 1 juli 1943 tot en met augustus 
1944 in de stad aanwezig was.51 Begin 1944 kreeg burgemeester Van Slobbe de mede-
deling dat commissaris-generaal voor openbare orde en veiligheid Rauter opdracht had 
gegeven de leden van de eenheid in het Bredase korps op te nemen. Zij zouden niet 
vervangen worden door een nieuwe eenheid voor de bewaking van het arbeidsbureau. Ook 
kregen hij en commissaris De Bruijn de gelegenheid aan te geven, ‘met redenen omkleed’, of 
er tegen de opname van bepaalde kandidaten bezwaren bestonden. Die waren er niet.52 Het 
was ook niet te verwachten, gezien de oorlogsomstandigheden die voor de Duitsers steeds 
benarder werden, dat daar rekening mee gehouden zou worden. Het reguliere gemeentelijke 
bestuur en bijbehorend apparaat functioneerde nauwelijks meer. (Zie H. 4) Pas in de tweede 
helft van augustus 1944 kwam de toestemming zes leden van het politiebataljon aan te 
stellen. Na ‘Dolle Dinsdag’, 5 september, werden vijf aanstellingsbesluiten naar de gewes-
telijk Politiepresident opgestuurd, de zesde, van wachtmeester F.O.M. Dierix, kon niet 
opgemaakt, omdat hij in de paniek van de vijfde september was gevlucht. Of de vijf 
daadwerkelijk binnen het korps hebben gefunctioneerd is niet met zekerheid vast te stellen, 
en ook niet aannemelijk, gezien de chaotische laatste twee maanden voor de bevrijding van 
de stad op 29 oktober 1944. Nog een jaar na de bevrijding van de stad kreeg de gemeente 
door de commissaris van de Rijkspolitie te Nijmegen, aangesteld ter afdoening van de zaken 
van het Directoraat-generaal van politie uit de oorlogsperiode, de vraag voorgelegd wat er 
van de benoemingen terecht was gekomen. De inmiddels weer in zijn functie herstelde 
burgemeester Van Slobbe bevestigde de benoeming van vier agenten. De vijfde, Th. 
Aartsen, had inmiddels dienst genomen bij de Stoottroepen van de Binnenlandse Strijd-
krachten.53 Van enig optreden 
m
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De nazificatie van het gemeentelijke politiekorps van Breda is in personeelsmatige zin niet 
gelukt. Het aantal NSB’ers was aan het eind van de bezetting niet anders dan aan het begin. 
Ook de reorganisatie van de politie in het voorjaar van 1943 is in Breda, net als in veel 
andere gemeenten, grotendeels een papieren verandering gebleven. Dat wil niet zeggen dat 
er van nationaal-socialistische invloed en beïnvloeding geen sprake was maar de bezetter is 
er niet in geslaagd van het korps een nationaalsocialistisch korps te maken, deloyaal aan 
Nederlanders en Nederland. Het is daarom onjuist bij een beoordeling van de houding van 
de politie in oorlogstijd generaliserend te spreken van een goed of een fout korps. Wel was 
het politiekorps uit de aard van zijn functie,  ordehandhaving en misdaadbestrijding, voor het 
publiek een instrument van macht waar ontzag en soms zelf angst voor bestond en dat des 
te meer naarmate de invloed en controle van de bezetter toenam. Houding en optreden van 
de individuele politiemensen bij de uitoefening van hun functie werd daardoor des te 
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belangrijker. Hoe de Bredase politiemensen van hoog tot laag zijn opgetreden bij de 
uitvoering van de onderdrukkende maatregelen van de bezetter, wordt bij de afzonderlijke 

ebeurtenissen  aan de orde gesteld. 

 da bij de 

bij de uitgave van circulaires en instructies nooit te laten 
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Tot aan de Duitse inval was de Nederlandse gemeentepolitie bij Binnenlandse Zaken onder-
gebracht en waren de burgemeesters het hoofd ervan, zij het onder toezicht van zowel de 
Commissaris van de Koningin van de provincie als van de minister van Binnenlandse Zaken. 
Dat betekende een grote lokale en daardoor versnipperde invloed op de politiediensten. De 
Duitsers wensten daar een eind aan te maken en begonnen al in 1940 met maatregelen ter 
centralisering van de verschillende politiediensten en politietakken. Daarbij behoorde ook het 
onder Duitse controle brengen ervan. De recherche werd onder toezicht gesteld van de 
Sicherheitsdienst (SD) en Sicherheitspolizei (SIPO). Zij werden geleid door de Befehlshaber 
der Sicherheitspolizei und des SD (BdS). Verspreid over Nederland werden zes Aus-
sendienstellen, (hoofdbuitenposten) opgericht, voor Noord-Brabant in Den Bosch. In een 
aantal grotere plaatsen van de provincie kwamen hulp- of steunposten. Voor Breda was de 
post gevestigd in het Kasteel van Breda onder leiding van  de SS- Hauptscharführer en 
Poststellenleiter  Wilhelm (Willy) Stövsand. Hij oefende de functie uit van 25 november 1940 
tot 18 september 1944. Zoals vermeld deden drie NSB-leden van het Bredase korps hier 
dienst: Bartel Boogerd, - hij werd in 1943 ook de verbindingsman voor Bre
Aussenstelle in Den Bosch -, Cornelis Berrevoets en Josephus Petrus Eling.      
 Burgemeesters en politiecommissarissen raakten als lokale machthebbers steeds 
meer invloed kwijt en verwerden tot verlengstuk van het centrale, door de bezetter bepaalde 
gezag. Ze konden  zo ook makkelijker tot de orde worden geroepen.55 De Duitse politiechefs 
vonden het in verband daarmee ook van groot belang dat formeel de indruk werd gegeven 
dat alle maatregelen afkomstig waren van de eigen Nederlandse autoriteiten. Zij drongen er 
bij de procureurs-generaal op aan 
blijken dat ze van hen uitgingen.56  
 Het grote sluitstuk van de overgang van een gefragmenteerde lokale politie naar een 
staatspolitie was Verordening 147/1942, door Seyss-Inquart op 14 december 1942 uitge-
bracht. Hij staat bekend onder de naam ‘Verordening Organisatie Politie (VOP)’ en trad per 1 
maart 1943 in werking. In de acht grootste gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht, Haarlem, Groningen, Arnhem en Eindhoven, werd een volledige Staatspolitie inge-
steld onder leiding van een politiepresident of politiegezagsdrager. De vijf politiepresidenten 
van de genoemde gemeenten kregen daarnaast in hun gewest of ressort de controle op de 
burgemeesters-politiegezagsdragers van de kleinere gemeenten waar de gemeentepolitie 
bleef bestaan als uivoerders van het staatspolitiegezag. De ‘Gewestelijk Politiepresident’ van 
Eindhoven werd verantwoordelijk voor het toezicht op de politiegezagsdragers in de 
provincies Noord-Brabant en Limburg. Hij nam daarmee de taak van ‘fungerend directeur 
van politie‘ over die daarvoor was uitgeoefend door de procureur-generaal bij het gerechts-
hof in Den Bosch. Ook de verantwoordelijkheid op het gebied van rechtspositie en orde-
handhaving, die de burgeme
Gewestelijk Politiepresident.57  
 Door de bepaling dat het departement van justitie de bevoegde instantie voor alle 
politieaangelegenheden werd, - ook van de gemeentepolitie -, in plaats van het departement 
van Binnenlandse Zaken, verdween de mogelijkheid voor burgemeesters om bij problemen 
over politiekwesties te overleggen met secretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse 
Zaken, voor velen van hen dé persoon bij wie ze te rade gingen in moeilijke kwesties. Bij de 
secretaris-generaal van justitie, de NSB’er J.J. Schrieke, konden ze daarvoor niet terecht. Al 
bij al werd door de bepalingen van de VOP de macht en invloed van burgemeesters en 
korpscommandanten op de lokale politie zo goed als helemaal uitgeschakeld. Het hing van 
de samenstelling en de houding van zowel leidinggevenden als gewoon personeel af in 
hoeverre de politionele maatregelen van de bezettende macht in de praktijk werden uitge-
voerd: tot het uiterste en met overtuiging, of met aarzeling, tegenzin of verzet: zoveel 
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politiekorpsen, zoveel schakeringen! Volgens Hallema, Bredase geschiedschrijver en kritisch 
tijdgenoot, werd de politie wel gereorganiseerd en van naam veranderd maar zonder dat de 
geest van het korps zich, behoudens enkele individuele gevallen, in ‘deutsch-freundliche’ zin 

olitie” te gebruiken.60 Onder het overig personeel zal de tegenzin 

zijn de 

haven en binnen een onwillig ambtenarenapparaat Duitse 
evelen uitgevoerd te krijgen. 64 

azificatie en nationaalsocialisme: 

wijzigde.58  
 Als uiterlijk teken van de ‘militarisering’ van de politie kwamen legerrangen in de 
plaats van de bestaande aanduidingen. Voor de Bredase politie betekende het dat het korps 
na 1 maart 1943 ging bestaan uit een Majoor (commissaris), een Kapitein (hoofdinspecteur), 
vijf opperluitenants (inspecteurs), een onderluitenant, hoofdwachtmeesters (hoofdagenten), 
opperwachtmeesters (agenten 1e klasse) en wachtmeesters (agenten 2e klasse). Iedereen 
werd op dezelfde dag in zijn oude rang ontslagen en tegelijkertijd herbenoemd onder de 
nieuwe benaming.59 In de praktijk bleven echter de oude benamingen in gebruik. Commis-
saris De Bruijn en burgemeester Van Slobbe voelden er niet veel voor de nieuwe rang van 
Majoor te gebruiken en werden het na enige discussie eens in aanschrijvingen  de aanhef 
“Korpschef der Gemeentep
niet anders geweest zijn.   
 Waar het personeel niet onder uit kon komen was het lidmaatschap van het 
‘Kameraadschapsverbond der Nederlandsche Politie’. De bond werd in de loop van de 
zomer van 1941 naar Duits model opgericht als opvolger van de opgeheven politiebonden. 
De leiding was in nationaal-socialistische handen. Bij de plechtige start en installatie in 
november 1941 van het bestuur van de bond, in aanwezigheid van de gehele Nederlandse 
politietop en de Höhere SS- und Polizeiführer Rauter, veronderstelde bondsleider majoor Y. 
de Boer, dat elke Nederlandse politieman lid zou worden. Wellicht zou het nodig 
enkelingen die dat niet uit eigen beweging deden tot het lidmaatschap te verplichten.  
 Om leden te winnen organiseerde de bond door het hele land ‘Kameraadschaps-
avonden’. Op 10 december 1942 werd in de Bredase Schouwburg Concordia een zoge-
naamde ‘dienstvergadering’ gehouden voor het gehele politiepersoneel, ook van buiten 
Breda, om de Kameraadschapsbond bekend te maken en aan te prijzen.61 De verplichting 
om lid te worden was toen al in de maak. Ze werd 1 januari 1943 van kracht.62 Het overgrote 
deel van het politiepersoneel voelde niets voor het lidmaatschap maar had die beslissing niet 
in eigen hand, evenmin als het betalen van de hoge contributie, die van het salaris werd 
ingehouden. Burgemeester Van Slobbe en zijn opvolger waarnemend burgemeester Meeùs 
voerden daarover, in overleg met commissaris De Bruijn, een langdurige correspondentie 
met hogere politie-instanties. Volgens hen was de opname van de tekst van artikel 6 van de 
landelijke verordening, over het verplicht lidmaatschap en de contributieafdracht, en artikel 7 
over het verplicht lidmaatschap van het politieziekenfonds in strijd met de gemeentewet. De 
correspondentie sleepte zich voort tot eind maart 1944 zonder dat de tekst van de landelijke 
artikelen in de het gemeentelijk ambtenarenreglement werd opgenomen.63 Op dat moment 
had burgemeester Van Slobbe al zijn ontslag ingediend bij de commissaris van de provincie, 
was Meeùs, tegen zijn zin, waarnemend burgemeester geworden, en stond diens opvolger 
als waarnemer, NSB-wethouder Van der Aa, te popelen de leiding van de stad over te 
nemen. Waarnemend burgemeester Meeùs wenste ook niet toe te geven en legde, 
waarschijnlijk als vertragingstactiek, de kwestie voor aan secretaris-generaal Frederiks van 
Binnenlandse Zaken, die echter geen bevoegdheid meer bezat over de gemeentepolitie. 
Daarna hield de correspondentie op. Van der Aa heeft ze niet voortgezet: hij had het onder-
tussen te druk met zich te hand
b
 
 
N vervolg        

interhulp en Nederlandse Volksdienst    
 
W
 

 130 



In het voorgaande hoofdstuk 2 (p. 72 e.v.) is aangegeven dat tijdens de voorbereiding van 
het tweede seizoen van de Winterhulp, 1941-1942, een ontwikkeling zichtbaar werd in de 
richting van een nationaal-socialistische, op Duitse leest geschoeide, welzijnszorg. Daarin 
zou geen plaats meer zijn voor de eigen Nederlandse, op verzuiling gestoelde, charitatieve 
organisaties en gemeentelijke instanties. Alleen nationaal-socialistische personen en groepe-
ringen  zouden er een rol in spelen en op die wijze een grotere greep moeten krijgen op de 
bevolking ter opvoeding in nationaalsocialistisch geest. In het tweede Winterhulp seizoen 
van 1941-1942 werden die bedoelingen van bezetter en NSB in Breda echter nog niet 
waargemaakt. Er waren niet genoeg NSB-leden te vinden om de opgezette wijk- en buurt-
schappenindeling praktische vorm te geven. Ook bleven de financiële opbrengsten ver 
achter bij die van het eerste seizoen. Pas in de loop van de zomer van 1942 lukte het om in 
zeven van de acht opgerichte buurtschappen een NSB’er als buurtschapshoofd aan te 

daarbij uit de bepaling dat de steun zich alleen zou 

stellen. De aanstelling van wijk- en blokhoofden is nooit van de grond gekomen.65 De animo 
daarvoor zal zeer beperkt geweest zijn. 
 Wekte de naam ‘Winterhulp’ nog de indruk dat de collectes en de uitdeling van de 
ingezamelde gelden bestemd waren voor toevallige en tijdelijke  voorziening in de behoeften 
van vooral de armen en zwaksten in de samenleving, de benaming ‘Nederlandse Volks-
dienst’ maakte duidelijk dat het een blijvende en algemeen werkende instelling was voor 
eenieder die medisch, maatschappelijk en economisch in moeilijkheden was geraakt. De 
oprichting ervan, eind juli 1941, was een Duits initiatief en de Rijkscommissaris Seyss-
Inquart zag de organisatie als een van zijn troetelkinderen. Uit voorzichtigheid ten opzichte 
van de gevoelde Nederlandse afkeer was afgezien van de letter N. als afkorting voor 
‘nationaalsocialistisch’ in de benaming, zoals oorspronkelijk de bedoeling was geweest. 
Desondanks kon over de werkelijke aard geen enkel misverstand bestaan.66 Naar kopie van 
de in Duitsland actieve National-Sozialistische VolksWohlfahrt  (NSV) zou de NVD op alle 
mogelijke terreinen gaan optreden en bestaande organisaties vervangen die werkzaam 
waren op het gebied van kraam- en gezinszorg, wijkverpleging, armenzorg, steun aan 
oorlogsslachtoffers, schoolvoeding, gaarkeukens, tuberculosebestrijding, vakantiehuizen, 
etc. De ware ideologische aard bleek 
uitstrekken over mensen die ‘erfbiologisch’ gezond waren, dus niet ‘onvolwaardig’, zoals 
chronisch zieken en hoogbejaarden.67 
 Ter promotie van de Nederlandse Volksdienst werden in de loop van 1942 
propagandabijeenkomsten belegd. Begin februari kwam provinciaal directeur-leider, H. C. 
van der Bijl, van WHN/NVD aan de burgemeesters van Breda en omstreken nog eens uitleg-
gen wat de bedoeling was van Winterhulp en Volksdienst. In zijn toespraak probeerde hij bij 
de aanwezigen de argwaan over de ideologische bedoelingen van NVD weg te nemen door 
te benadrukken dat het niet de bedoeling was het werk van Groene en Gele Kruis overbodig 
te maken. De sociale arbeid van de kerken zou ongemoeid worden gelaten.68 Deze uitleg 
was nog in de geest van de algemeen directeur of leider C. Piek: onrust en argwaan 
tegengaan door te benadrukken dat de twee organisaties een Nederlands  karakter zouden 
behouden en onder controle van de Nederlanders zouden blijven. De werkelijkheid bleek 
echter al spoedig anders te zijn. Op vrijdag 31 juli 1942 werd in Concordia een informatie- of 
propaganda-avond gehouden met als thema, ‘Liefdadigheid of Welvaart?’, georganiseerd in 
samenwerking met de National-Sozialistische Volkswohlfahrt, afdeling Breda.69 Piek was 
ondertussen begin juni 1942 eervol ontslagen en opgevolgd door iemand die rechtzinniger 
was in de nationaal-socialistische leer, F.W. van Vloten, lid van de NSB sinds 1933 en 
burgemeester van Delft sinds maart 1941.70  Die rechtzinnigheid was ook terug te vinden in 
de inhoud van de informatie op die bijeenkomst, verstrekt door de provinciaal leider, nog 
steeds de eerder genoemde van der Bijl, die nu sprak in de geest van de nieuwe algemeen 
leider Van Vloten.71 Zijn gehoor, ongeveer 300 personen, bestond bijna uitsluitend uit aange-
slotenen van NSNAP en NSB. In een verslag aan de provinciaal leider beklaagde NSB- 
wethouder de Groot zich daarover en over de slechte voorbereiding van de avond door de 
leiding in Den Bosch. Van het gemeentebestuur was hij de enige aanwezige geweest en van 
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het gemeentepersoneel, - iedereen had van De Groot een uitnodiging gehad! -, waren alleen 
diegenen aanwezig die al tot de partij behoorden. Het aantal ‘onmiddellijke aanmeldingen 
(van die avond) was ontstellend laag’.72 Een paar maanden later kregen de burgemeesters 
van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken de mededeling, dat op verzoek van de 
commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie Wimmer, in alle gevallen, waarin de NVD de 

ar na diens 

or schooltandartsen, en een dienst 
e huishouding, opgezet door de gemeentelijke dienst voor Maatschappelijk 

 de Catechisten.76 

 

de 
ee. De Arbeidsdienst was alleen bedoeld voor jongeren in een bepaalde leeftijd; de 

n betreffen van wie de Duitser de werkkracht konden gebruiken.  

r alle jongeren van een bepaalde leeftijdsklasse. Alhoewel het de bedoeling 

taak had overgenomen van opgeheven verenigingen, de tot dusver aan die verenigingen 
uitbetaalde subsidies aan de NVD moesten worden uitbetaald.73 
 De gesignaleerde ontwikkeling leidde er ook toe dat Van Slobbe, in zijn functie van 
burgemeester, op papier weliswaar nog steeds de plaatselijk leider bleef van Winterhulp en 
Nederlandse Volksdienst maar de gang van zaken niet meer kon beïnvloeden. De statuten 
van de NVD bepaalden namelijk dat de buurtschapshoofden rechtstreeks verantwoording 
verschuldigd waren aan de provinciaal directeur van de NVD en verantwoordelijk waren voor 
het voorbereiden en organiseren van de collectes, het ontvangen van de binnengekomen 
gelden en de toekenning van de uitkeringen aan degenen die ze nodig hadden.74 De dage-
lijkse leiding van de Winterhulp en de Nederlandse Volksdienst werd door de burgemeester 
in handen gegeven van een NSB-wethouder, aanvankelijk van J.S. de Groot, ma
vertrek naar het Oostfront, van J. C. van der Aa. Zo werd voor de bevolking ook duidelijk dat 
de twee organisaties instrumenten waren geworden van de bezetter en de NSB. 
 Het plaatselijk leiderschap werd zo feitelijk een zuiver nationaal-socialistische aan-
gelegenheid, waarmee de burgemeester en de gemeentelijke liefdadige instellingen weinig 
tot geen binding meer hadden. Aan de gemeentelijke ambtenaren die tot dan toe hadden 
meegewerkt aan de Winterhulp ‘oude stijl’ vroeg van Slobbe hun taak voorlopig nog voort te 
zetten om bepaalde zaken af te maken, wel beseffend dat de ‘boel werd omgegooid’.75 Daar 
waar mogelijk werd daarna op beperkte schaal geprobeerd WHN en NVD te dwarsbomen. In 
zijn verweerschrift van december 1944 vermeldde Van Slobbe, - hij was op dat moment 
‘gestaakt’  en voelde de noodzaak zich te verdedigen -, een aantal geslaagde pogingen, 
zoals de oprichting door de gemeente van een dienst vo
voor hulp in d
Hulpbetoon, daarbij ondersteund door
 
Van Arbeidsdienst naar Arbeidsinzet 
 
In de geschiedschrijving van de verplichte arbeid van Nederlanders voor de Duitsers 
gedurende de Tweede Wereldoorlog worden de twee begrippen,  ‘arbeidsdienst’ en ‘arbeids-
inzet’, af en toe door elkaar gehaald. Vooral in de lokale geschiedschrijving over de bezetting 
zijn daar voorbeelden van te vinden. Alhoewel begrijpelijk, omdat een mate van overlapping 
bestaat tussen de twee termen moet echter duidelijk verschil gemaakt worden tussen 
tw
Arbeidsinzet kon iederee
 
Arbeidsdienst verplicht 77 
 
In het voorjaar van 1941 was door de bezetter per verordening een arbeidsdienstplicht 
ingevoerd voo
was, dat de verplichting voor iedereen zou gelden werd in het eerste jaar  nog uitgegaan van 
vrijwilligheid. 
 In de loop van de tweede helft van 1941 werd in kerkelijke kringen in Nederland 
overlegd over de vraag wat te doen bij een verplichting tot arbeidsdienst. Moest deelname 
ontraden of verboden worden? De bedoeling ervan was duidelijk. De Rooms-Katholieke kerk 
onder leiding van aartsbisschop Mgr. de Jong kwam onmiddellijk na de bekendmaking van 
het Arbeidsdienstbesluit tot een openlijk protest tegen het verplichte karakter van de 
maatregel. In alle kerken werd daarover een herderlijke brief  voorgelezen. Meedoen met de 
NAD werd weliswaar niet zonder meer verboden maar het werd ouders en jongemannen ten 
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stelligste ontraden. Een volledig verbod zou namelijk het risico ingehouden hebben dat 
degenen die al een baan hadden en de dienst weigerden ontslagen zouden worden en 
daardoor meer kans liepen verplicht te worden in Duitsland te gaan werken. De krachtige 
stellingname van de aartsbisschop heeft in het katholieke zuiden, ook in Breda, zijn invloed 
gehad. Het is te zien aan de geringe aantallen jongelui, werkzaam buiten het onderwijs of de 

ing in Duitsland of gebruik te maken van de goede voedsel-

bij elkaar kon Van Slobbe op 28 maart 1942 aan Algemene Zaken 

openbare dienst, die zich aanmeldden en aan de inspanningen in het gemeentelijke over-
heidsapparaat werkelijke dienstplicht te voorkomen.  
 Na een periode van discussie tussen Duitse en Nederlandse autoriteiten over de 
concrete invulling van de verplichting en van aanloopproblemen bij de organisatie ervan, 
kwam er een eind aan de ‘vrijwillige’ periode van de NAD. 1 april 1942 werd het z.g. 
‘Arbeidsdienstplichtsbesluit’ in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerd. Het bepaalde 
nauwkeurig welke categorieën van jongeren verplicht waren tot deelname: zij die zich 
wensten in te schrijven aan een universiteit of hogeschool; zij die bij de overheid of het 
bijzonder onderwijs wilden gaan werken; zij die als 18 tot 24 jarigen reeds werkzaam waren 
bij overheid of bijzonder onderwijs en, tenslotte, al degenen tussen 18 en 24 die geheel of 
gedeeltelijk zonder werk zaten. Vrijwillige aanmelding was ook nog steeds mogelijk.78 
Sommigen deden dat om, juist als in de ‘vrijwillige fase vóór het besluit van 1 april 1942, te 
ontkomen aan tewerkstell
voorziening in de NAD-kampen. Slechts een beperkt aantal vrijwilligers trad toe uit nationaal-
socialistische overtuiging. 
 Begin maart 1942 kreeg burgemeester Van Slobbe van Binnenlandse Zaken een 
afschrift doorgestuurd van een circulaire van plaatsvervangend secretaris-generaal van 
Algemene Zaken Schrieke over het Arbeidsdienstplichtsbesluit.79 Dat het langs deze omweg 
ging had mogelijk  te maken met het feit dat secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken 
Frederiks het niet eens was met het besluit tot invoering van een verplichte arbeidsdienst 
van het gemeentelijk personeel en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
beslissing niet op zich wenste te nemen.80 De burgemeester kreeg het verzoek alle 18 tot 21 
jarigen in zijn gemeente die bij de gemeente of in het bijzonder onderwijs werkten op 
opdracht te geven zich voor 25 april bij de gemeentesecretarie te melden. De bijzondere 
scholen kregen het verzoek toegestuurd door de secretaris-generaal van het departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Ook via kranten en affiches werd de oproep 
bekendgemaakt.81 Alles 
melden dat zich in totaal 109 jongemannen hadden aangemeld, van wie 58 uit de gemeen-
telijke diensten.82  
 Door middel van lezingen probeerde de NAD belangstelling te wekken bij jonge 
ambtenaren en middelbare scholieren. 15 April 1942 kwam een kaderlid van Aanmel-
dingsbureau VI van Den Bosch een voordracht houden in café-zaal ‘De Poort van Cleef’ op 
de Grote Markt. In de gemeentelijke kantoren en instellingen werden daartoe aansporingen 
tot bijwonen opgehangen. Helaas is niet bekend hoe groot de belangstelling in werkelijkheid 
geweest is.83 Evenmin is bekend hoeveel leerlingen van het middelbaar onderwijs kwamen 
opdagen voor de lezing met film voor scholieren op 23 november in theater Concordia. De 
burgemeester kreeg opdracht zich met de scholen in verbinding te stellen en bezoek aan de 
lezing te bevorderen. Plichtsgetrouw deed de gemeente wat gevraagd werd en stuurde de 
mededeling over de lezing door aan de rector van het Stedelijk Gymnasium, de rector van 
Onze Lieve Vrouwelyceum, en de directeur van de Rijks-HBS, met het verzoek opgave te 
doen van het aantal belangstellenden. Op vraag van rector Gunning van het Gymnasium 
werd het geplande tijdstip van 10.00 uur verschoven naar ’s middags 15.30 uur wegens de 
proefwerken in de ochtend. Waarnemend rector van het Onze Lieve Vrouwelyceum 
Verberne en directeur De Jong van de Rijks-HBS meldden de komst van een aantal leerlin-
gen. Een paar dagen na de datum van de lezing schreef burgemeester Van Slobbe een boze 
brief aan het hoofd van het aanmeldingsbureau in Den Bosch. In Concordia was op het 
bewuste tijdstip niemand van de NAD voor het houden van de lezing komen opdraven. De 
leerlingen waren voor niets gekomen. In een ‘P.S.’ kon hij aan zijn brief nog toevoegen dat 
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hij een op 18 november gedateerde brief van de NAD in Den Bosch over het niet door gaan 
wegens ‘bijzondere bestuurlijk omstandigheden’, pas de 26e november, drie dagen na de 
lezing, had ontvangen. Deze hele gang van zaken was niet bevorderlijk voor het kweken van 
enig enthousiasme voor de NAD. De lezing op een later tijdstip houden, zoals de bedoeling 
van ‘Den Bosch’ was, zou ook niet mogelijk zijn, ‘ook in verband met de plaatselijke 

 vinden in de landing van de Geallieerden op de 

en groot deel van de hierboven genoemd 58 kandidaten van 
8 t/m 21 jaar deel uitstel kreeg. Toen zij na 1 januari 1944 moesten opkomen kwam een 

omstandigheden’.84 Wat hij daar precies mee bedoelde is niet zeker maar het  gaf wel aan 
dat de NAD als nationaal-socialistische organisatie op weinig sympathie kon rekenen. 
 Voor zover de dienstplichtigen voor de Arbeidsdienst in dienst van de gemeente 
waren, zijn in het gemeentearchief veel gegevens te vinden over aantallen kandidaten en 
keuringen. Over de deelname van jongeren uit het bijzonder onderwijs, bedrijfsleven of 
anderszins is zo goed als niets te vinden. Wel worden, als antwoord op de verzoeken van de 
NAD, totaal aantallen van een bepaald leeftijdcategorie vermeld in heel de gemeente. In het 
politiearchief zijn aantallen te vinden, en soms ook namen, van dienstplichtigen die zich niet 
hadden gemeld in het NAD-kamp waar ze moesten opkomen. Naarmate de oorlog voort-
duurde, de onderdrukking van de bezetter toenam, en daardoor ook het verzet en de weerzin 
tegen de genomen maatregelen en verplichtingen, groeide het aantal dat niet verscheen en 
op een of andere manier onderdook: 1941: drie, 1942: drie, 1943: twaalf, 1944: twaalf voor 
de maanden  januari tot en met juni, en voor de maand juli alleen al zesentwintig.85 De ver-
klaring voor dat laatste hoge aantal is te
stranden van Normandië in juni. Vermelding van niet-opgekomenen van later datum komen 
niet meer voor in de Bredase archieven.  
 Het aantal arbeidsdienstplichtigen onder de ambtenaren en werklieden van de 
gemeente dat  werkelijk dienst heeft gedaan in de NAD is moeilijk precies na te gaan maar 
zal niet erg groot geweest zijn. Verschillende malen werd zowel collectief of individueel 
uitstel gegeven. In maart 1943 gaf de commandant van de NAD uitstel tot 1 januari 1944 
voor alle kandidaten onder het gemeentepersoneel, geboren in de periode van 2 april 1922 
t/m 31 maart 1924 uitstel ‘om de openbare instellingen zo goed mogelijk te doen functi-
oneren’.86 Dat wil zeggen dat e
1
groot deel niet meer opdagen. 

rbeid in dat land te aanvaarden. Aanvankelijk waren het vooral 

 
Arbeidsinzet 
 
Reeds voor de oorlog hadden de Duitse en Nederlandse autoriteiten op departements-
niveau overeenkomsten gesloten over tewerkstelling in Duitsland. Het departement van 
Sociale zaken beschouwde werken in Duitsland als ‘passend’ en oefende aandrang uit op 
werkeloze Nederlanders a
landarbeiders en daarmee verwante beroepen. In het laatste jaar voor de oorlog betrof het 
ook industriearbeiders.87  
 Onder leiding van de Duitse ambtenaar Fritz Sauckel werden acties opgezet om 
zoveel mogelijk ‘overbodige’ arbeidskrachten uit de bezette gebieden voor werken in de 
Duitse industrie te rekruteren.88 In april 1942 kregen de directeuren van de arbeidsbureaus in 
een circulaire van de Duitse leider van de afdeling Soziale Verwaltung, via het departement 
van Sociale Zaken toegestuurd, de opdracht om voor Sauckel de eerste lichting in aanmer-
king komende arbeidskrachten aan te werven. De meeste directeuren, op de NSB’ers na, 
waren van mening dat zij niet konden meewerken aan de maatregel, ondanks de dreige-
menten met sancties.89 De katholieken onder hen namen hun toevlucht tot de bisschoppen 
om te weten wat ze moesten doen. 13 April 1942 had als eerste de Eindhovense directeur 
Ph. Werner geweigerd mee te werken aan de opgave van de arbeidskrachten. De dag erna 
vond druk telefonisch overleg plaats onder de directeuren van Noord-Brabant en Limburg. 90 
De Bredase directeur N.C.H.L.F. Sassen van Vlierden deelde 15 april  het departement van 
Sociale Zaken mee aan de opgave niet te kunnen voldoen.91 De katholieke directeuren 
sterkten elkaar in hun weigering tot vrijwillige medewerking in overleg met  de aartsbisschop 
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van Utrecht en de bisschoppen van Breda en Den Bosch. De Tilburgse directeur belde 24 
april namens zijn collega’s de aartsbisschop op om advies.  Dat kreeg hij de dag daarop: hij 
mocht niet vrijwillig meewerken, als hij toch gedwongen werd zou hij ontslag moeten nemen. 
Dit katholieke advies werd bevestigd voor heel het land op een conferentie bij de aartsbis-
schop op 26 april, een paar dagen nadat de Duitsers in Den Haag zonder succes gepro-
beerd hadden de uit het gehele land bijeengeroepen directeuren onder druk te zetten.92 De 
mening van de Aartsbisschop, hoofd van alle katholieken in Nederland, was dat de verplichte 
tewerkstelling in Duitsland een aantasting van de menselijke vrijheid was en dat Nederlandse 
ambtenaren niet op eigen gezag en verantwoordelijkheid aan landgenoten de verplichting 
konden opleggen voor de vijand te gaan werken. Directeuren zouden hun post dienen te 
verlaten, indien zij gedwongen werden maar het ondergeschikt personeel was daar niét toe 
verplicht.93 De Tilburgse directeur wist nu wat hij moest doen en belde de Aussenstelle van 
de Sicherheitsdienst (SD) in Den Bosch met de mededeling dat hij zou weigeren. Dat 
hadden die dag landelijk ook 20 andere van de 28 directeuren gedaan en aan het departe-
ment van Sociale Zaken bekend gemaakt. De adjunct-directeuren weigerden de open-
gevallen plaatsen in te nemen. Waarnemend secretaris-generaal Verwey riep onmiddellijk de 
niet-NSB-directeuren in Den Haag bijeen en brak hun verzet met een ogenschijnlijk 
wezenlijke wijziging van de verordening van maart 1942. De handtekening onder de oproep, 
het formulier van de Dienstverpflichtung, zou niet door de directeuren gezet hoeven te 
worden maar door de Duitse Fachberater of Fachwerber, die sinds het begin van de bezet-
ting als een soort toezichthouder bij alle arbeidsbureaus was aangesteld.94 Het initiatief en 
de verantwoordelijkheid lag nu zogezegd bij de Duitsers. Daardoor veranderde echter niets 
aan de verplichting zelf en bleven de arbeidsbureaus met hun ambtenaren in de praktijk mee  
werken aan het klaarmaken van de benodigde papieren. De verplichte arbeidsdienst was in 
tact gebleven! Het gevoerde verzet was weliswaar ‘principieel’ geweest maar had in de 
praktijk van de uitvoering weinig effect gehad. De ondergeschikte ambtenaren van de 
arbeidsbureaus zouden daaraan nog steeds moeten meewerken. Verzet en sabotage 
zouden bij elk van de arbeidsbureaus door diezelfde mensen gevoerd moeten worden. Dat 
gebeurde ook maar het effect zou afhankelijk zijn van de eigen lokale omstandigheden in elk 
bureau.95 Soms kwamen ambtenaren tot de conclusie, dat ze eigenlijk in werkelijkheid nog 
steeds bezig waren met het uitzoeken en ‘aanwijzen’ van mensen voor de arbeidsdienst. 
Twee ambtenaren van het Gewestelijk Arbeidsbureau van Oss in Noord-Brabant legden hun 
gewetensvraag voor aan de vicaris-gener 96aal van Den Bosch.  Het antwoord is niet bekend 

golden hebben voor de aan de gang 
jnde 

maar zal waarschijnlijk aangegeven hebben dat het hun verantwoordelijkheid niet was en 
daarom niet in strijd met hun geweten.     
 Enkele directeuren konden zich echter niet neerleggen bij de manier waarop hun 
arbeidsbureau de verplichting diende uit te voeren en bleven zich verzetten. Sommigen 
gingen met ziekteverlof, een ‘tactiek’, die naarmate de bezetting vorderde en de pressie 
steeds groter werd, veel werd toegepast door bekleders van belangrijke functies. Anderen 
werden wegens gebrek aan loyaliteit ontslagen. Tot de laatsten behoorde ook de directeur 
van het Bredase arbeidsbureau Sassen van Vlierden. Samen met andere Brabantse en 
Limburgse ambtsgenoten had hij, een week nadat toegezegd was dat zij het formulier niet 
hoefden te tekenen, bij het hoofd van de SD-Aussenstelle in Den Bosch Heinrich Küthe 
bezwaar aangetekend dat zij door de Fachberater aan hun arbeidsbureau geprest werden de 
opdrachten voor de volgende lichtingen wel te tekenen. Küthe zelf had de Fachberater 
daartoe instructie gegeven. De toegeving zou slecht ge
zi Holland  Aktion.97 Ook in andere provincies probeerden de Duitsers de directeuren tot 
ondertekening te bewegen met hetzelfde argument.98  
 Voor het uitvoeren van de Sauckelaktionen was het noodzakelijk te weten hoeveel 
mannen er jaarlijks beschikbaar waren voor de arbeidsinzet in Duitsland en elders. In de 
tweede helft van 1942 werd door het hoofd van het Rijksbevolkingsregister daartoe, in 
opdracht van de Duitsers, een indeling in jaarklassen of leeftijdsklassen opgezet waarvan 
per keer een bepaalde leeftijdsgroep opdracht zou krijgen zich op het arbeidsbureau te 
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melden. Het werd al spoedig duidelijk dat het de bedoeling was dat de burgemeesters de 
noodzakelijke gegevens uit het gemeentelijk bevolkingsregister zouden moeten verstrekken. 
De opdracht aan hen zou moeten lopen via secretaris-generaal Frederiks van het departe-
ment van Binnenlandse Zaken, waaronder de burgemeesters ressorteerden. Frederiks had 
daar echter geen zin in. Achter de rug van de secretaris-generaal om probeerde het hoofd 
van de Rijksinspectie van het bevolkingsregister Lentz toen een aantal malen de burge-
meesters te dwingen tot opgave van alle mannen in de leeftijdsgroep van 21 t/m 25 jaar aan 
het Gewestelijk Arbeidsbureau. Die protesteerden bij Frederiks. Zij voelden er niets voor 
actief of passief mee te moeten werken aan opgaven uit hun bevolkingsregister ten behoeve 
van de gehate arbeidsinzet. Uiteindelijk werd besloten dat de burgemeesters geen opgave 
hoefden te doen of te laten doen uit hun bevolkingsregister.99 Het Centraal Bevolkings-
register zou zelf alle gegevens over de jaarklassen uit de eigen registers bijeen  zoeken en 
aan departement van Sociale Zaken doorgeven. De verzamelde pakketten van de 
jaarklassen werden vervolgens naar de Gewestelijke Arbeidbureaus gezonden ter verwer-
king. Hier en daar verdwenen pakketen of werden ‘vergeten’.100 De kou leek hierdoor voor 
de burgemeesters uit de lucht maar het vervolg heeft aangetoond dat het niet het geval is 
geweest. De Duitsers en Sociale Zaken bedachten een nieuw systeem: degenen die zich 
voor de arbeidsdienst op het gemeentehuis moesten melden  zouden een stempel krijgen op 
de distributiestamkaart die nodig was voor de aanschaf van levensmiddelen. Dat betekende: 
geen stemp 101el, geen bonnen voor levensmiddelen.  Het gemeentehuis bleef op die manier 

end in Nederland en niet behorend tot de uitzonderingsgevallen, zich na 

medeverantwoordelijk, zeker in de ogen van de bevolking, voor de opgave van arbeids-
krachten.  
 Omdat de opgave door het centrale bevolkingsregister van geschikte jongeren voor 
de arbeidsinzet nogal wat mankementen vertoonde, werd tot een andere manier van melden 
overgegaan. Begin mei 1943 bepaalde een verordening, dat alle mannen in de leeftijd van 
18 tot 35 jaar, won
een oproep van hun betreffende jaarklasse zelf bij het Gewestelijk Arbeidsbureau dienden 
aan te melden.102  
 Wie zich aan de arbeidsinzet onttrok liep het risico van arrestatie. Vraag daarbij was 
wie daar de verantwoordelijkheid voor moest dragen. De burgemeesters voelden er niets 
voor en protesteerden wanneer ze arrestatieopdrachten ontvingen. Burgemeester Van 
Slobbe overkwam dat een eerste  keer in maart 1943, toen in hij zijn hoedanigheid van 
plaatselijk politiegezagsdrager van de procureur-generaal, fungerend Gewestelijk Politie-
president, in Den Bosch, schriftelijk opdracht kreeg tot het doen arresteren door de Bredase 
politie van een zestal weigeraars. Hij voelde er niets voor in de ogen van de bevolking als 
opdrachtgever te fungeren tot het doen van arrestaties. Korte tijd daarop kreeg hij opnieuw 
opdracht vanuit Den Bosch, nu telefonisch, de arrestaties uit te laten voeren. Van Slobbe 
nam dezelfde dag nog telefonisch contact op met Frederiks om diens mening te horen. De 
laatste adviseerde aan de opdracht te voldoen. Dat advies werd door de burgemeester 
opgevolgd maar in een protestbrief aan de fungerend politiepresident schreef de burge-
meester, dat hij betwijfelde of hij wel aan de opdracht behoorde te voldoen en zo ja, op basis 
van welke bepalingen. Dezelfde dag ging er ook een brief naar Frederiks over de opdracht 
en Van Slobbe adviseerde hem een duidelijke bepaling uit te vaardigen, waarin moest staan 
dat burgemeesters in het vervolg geen opdrachten tot arrestatie meer kregen.103 Frederiks 
antwoordde dat hij zich tot de Duitsers had gewend met voorstellen zoals door Van Slobbe 
gewenst.104 Daarmee was het probleem voor de burgemeester nog niet opgelost. De 
Duitsers kwamen namelijk met een enigszins aangepast regeling voor de arrestatie van 
werkweigeraars. Eind april 1943 ontving de Bredase burgemeester een telexbericht van de 
Gewestelijk Politiepresident in Eindhoven105 met de mededeling dat de Duitsers beambten 
van het werkkamp te Ommen als hulppolitie hadden aangesteld met bevoegdheid tot 
arrestatie van werkweigeraars. De arrestanten zouden worden afgeleverd bij de lokale 
politiebureaus die voor het transport naar het werkkamp moesten zorgen. Of de burge-
meester er maar op toe wilde zien dat het ook gebeurde door de Bredase politie. Het 
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betekende dat door hem nog steeds zou moeten worden meegewerkt aan het oppakken van 
werkweigeraars. Van Slobbe weigerde dat en berichtte aan Frederiks dat hij, bij handhaving 
van de

s als contra-
roductief werd beschouwd en ontwrichtend voor de economie.  De kans op het moeten 

eraars was in feite niet erg groot meer. 

l mogelijk ambtenaren van NSB-
uize.

een totaal van 2578 personeelsleden op 1 januari 1942 was 14,5 % lid van 

 opdracht, gedwongen zou zijn ontslag in te dienen. Hij voegde er tegelijk het verzoek 
aan toe in dat geval het daadwerkelijk verlenen van ontslag niet tegen te werken.106  

De telex van de Eindhovense Gewestelijk Politiepresident over de hulppolitie was in 
de praktijk de aankondiging  van een opdracht van de commissaris-generaal voor Bijzondere 
Aangelegenheden. Met ingang van 31 mei 1943 belaste hij 74 agenten van de Vrijwillige 
Hulppolitie met de opsporing en aanhouding van ontduikers van de arbeidsinzet. De arres-
tatie zou door hen geschieden maar de plaatselijke politie was verplicht daaraan mee te 
werken, de arrestanten op te sluiten en over te brengen naar werkkamp Erika in Ommen.107 
Van Slobbe heeft het bij een dreiging met ontslag gelaten. Daarbij zal een rol gespeeld 
kunnen hebben, dat de jacht op werkweigeraars door andere Duitse instantie

108p
meewerken aan arrestatie van werkweig
 
Arbeidsinzet en Gewestelijk Arbeidsbureau 
 
Voor de Duitsers was een centrale aansturing van de werkgelegenheid en de inzet van 
werkkrachten van groot belang. Voortvarend togen zij na de bezetting van Nederland aan het 
werk en oefenden grote druk uit op de Nederlandse overheden ter bereiking van hun doel: 
de oprichting van een centrale, landelijke instelling ter organisatie en controle van de arbeid. 
De invoering van een dergelijk instelling was al voor de oorlog punt van discussie geweest 
maar afgeketst op de onwil van de lagere lokale overheden hun invloed op de gemeentelijke 
bureaus voor de Arbeidsbemiddeling en Werkloosheidsbestrijding, de ‘arbeidsbeurzen’, kwijt 
te raken. Naar Duits voorbeeld werd in september 1940 door de waarnemend secretaris-
generaal van Sociale Zaken  een Rijksarbeidsbureau opgericht. Hijzelf werd daarvan direc-
teur-generaal. Met ingang van 1 mei 1941 zou de nieuwe organisatie starten met 37 gewes-
telijke arbeidsbureaus (GAB) en 143 bijkantoren. Het geheel stond onder sterke controle van 
de Duitse Geschäftgruppe Soziale Verwaltung. Aan elk gewestelijk arbeidsbureau werd een 
Duitse vertegenwoordiger of toezichthouder aangesteld, de Fachberater of Fachwerber. 
Bewust werd gestreefd naar het benoemen van zovee

1h 09 De invloed van gemeentebesturen op de arbeidsbemiddeling en werkeloosheid-
bestrijding was daarmee tot een minimum gereduceerd.  
 Bij de start van het Rijksarbeidsbureau op 1 mei 1941 waren 9 van de 37 directeuren 
lid van de NSB en, aan het einde van dat jaar, 14,5 procent van het personeel. Op 1 januari 
1944, toen het aantal gewestelijk arbeidsbureaus teruggebracht was tot 25, waren 13 
directeuren NSB-lid. Het percentage NSB-personeelsleden kon van bureau tot bureau sterk 
verschillen. Op 
de NSB, precies twee jaar later waren de cijfers: totaal 3832 personeelsleden van wie 17,5 
% NSB’ers.110  
 Hoe was dat in Breda? De al eerder genoemde Ir. N.L.H.F. Sassen van Vlierden, 
afkomstig uit Wassenaar, was per 1 mei 1941 door Verwey, secretaris-generaal van Soziale 
Zaken en directeur van het Rijksbureau in Den Haag, benoemd als directeur.111 Alhoewel hij 
zeker geen NSB’er was, werd hij  aanvankelijk met argwaan bekeken. Hij werd benoemd in 
oorlogstijd en was niet uit de streek  afkomstig, twee redenen voor argwaan. Verwacht en 
gehoopt was, dat iemand uit eigen kring de nieuwe directeur zou worden, namelijk C.L.M. 
Snepvangers, tot dan toe directeur van de gemeentelijke dienst Werkeloosheidsbestrijding 
en Arbeidsbemiddeling, in de volksmond beter bekend als de Arbeidsbeurs. Waarom hij het 
niet geworden is blijft onduidelijk. Het kan te maken hebben met zijn trage reageren op de 
vordering van metaalarbeiders voor Duitsland in januari 1941. Hij vroeg zich toen, evenals 
burgemeester Van Slobbe, af of de arbeiders wel voor oorlogsdoeleinden mochten worden 
ingeschakeld. Dat was in strijd met de Aanwijzingen. Eind januari 1941 werd hem opge-
dragen naar Den Haag te komen om de zaak met Duitse autoriteiten te bespreken.112 In 
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Breda leidde dat tot het gerucht, dat hij een paar dagen in de gevangenis van Scheveningen 
was vastgehouden.113 Snepvangers werd overigens wel adjunct-directeur van het Gewes-
telijk Arbeidbureau. Al spoedig moest hij ook als waarnemer van de directeur optreden, eerst 
in juli 1942 toen Sassen van Vlierden deel uitmaakte van de tweede gijzelaarsgroep voor 
Haaren, en definitief, toen die, op aangeven van de bezetter, per 1 augustus 1943 eervol 
door Sociale zaken werd ontslagen. Het bericht over het ontslag kwam pas in november van 
dat jaar in de krant.114 Na zijn terugkeer uit de gijzeling werd Sassen van Vlierden als 

te maken met wat op andere arbeidsbureaus in Noord-

nauw betrokken bij de arbeidsinzet en zat samen met Blank in het gebouw van het 

ingenieur aangesteld bij de Bredase firma Elektron. Na de bevrijding trad hij weer op als 
directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau. 
 Onder het Gewestelijk Arbeidsbureau te Breda vielen de gemeenten Breda, Gin-
neken-Bavel, Princenhage, en Terheijden-Teteringen. Bijkantoren bevonden zich in Etten 
voor Etten-Leur, Hoeven, Rucphen, Rijsbergen en Zundert; in Oosterhout voor Oosterhout, 
Geertruidenberg, ’s Gravenmoer, Made-Drimmelen en Raamsdonk; in Zevenbergen voor 
Zevenbergen, Hoge en Lage Zwaluwe, en Klundert. Het nieuwe Gewestelijk Arbeidsbureau 
nam per 1 mei 1941 alle personeelsleden van de oude ‘arbeidsbeurs’ over, zodat niemand 
ontslagen of op wachtgeld geplaatst hoefde te worden.115 Bij de overgang bedroeg volgens 
de bestaande literatuur het aantal medewerkers 90, van wie 3 (3,3%) lid van de NSB. Op 1 
januari 1944 waren er 94 medewerkers, van wie 13 lid van de NSB, (13,8%).116 In een 
rapport met in totaal 88 namen van personeelsleden, dat twee weken na de bevrijding van 
de stad werd opgesteld werd een aantal van 15 (17,5%)  leden van de NSB of een verwante 
organisatie genoemd. Daarnaast werden 4 personen genoemd die een kwalijke rol gespeeld 
zouden hebben maar van wie op dat moment niet helemaal zeker was of ze lid waren van 
een nationaal-socialistische organisatie.117 Wanneer zij worden meegeteld bij de cijfers 
hiervoor dan zou het percentage van Breda oplopen tot 21,6 procent van het totaal aantal 
werknemers aan het einde van de bezetting. Het aantal NSB’ers blijkt dus in de loop van de 
bezetting aanzienlijk toegenomen. Het landelijk gemiddeld van 17,5 procent kwam precies 
overeen met dat van Breda, wanneer de 4 onzeker NSB-leden niet worden meegeteld. 
Wanneer een vergelijking wordt gemaakt met het gemiddeld van de drie andere Noord-
Brabantse steden met een Gewestelijk Arbeidsbureau in 1944 dan is het percentage gelijk 
aan dat van Den Bosch (17,2%) maar veel hoger dan dat van Eindhoven (3,8%) en Tilburg 
(0,9%). Het genoemde rapport bevat echter niet alleen de namen van de ‘foute,  personeels-
leden maar geeft bij twintig van de 88 namen nadrukkelijk aan dat ze goed waren, met 
vermelding van de wijze waarop. (22,7%). Bij de overigen 49 namen werden geen opmer-
kingen in de een of andere zin geplaatst (55,7%). Welke invloed deze getalsmatige 
verhouding al of niet heeft gehad op de effectiviteit en de daadwerkelijk uitvoering van de 
door de bezetter opgelegde arbeidsverplichting is niet uit te maken. Het is ook niet mogelijk 
of zinvol daarbij vergelijkingen 
Brabant en elders gebeurd is. Er zijn teveel factoren daarbij in rekening te brengen om een 
verantwoorde uitspraak te doen. 
 Van belang waren de in de organisatie aanwezige personen met hun opvattingen en 
inzet. Naast de te goeder naam bekende directieleden Sassen van Vlierden en Snepvangers 
waren twee andere personen van grote invloed op het arbeidsbureau, maar dan ten nadele 
van de burgers. Eén van hen was de Duitser Blank. Hij had vanaf zijn benoeming in juni 
1940 tot aan zijn vlucht op Dolle Dinsdag 5 september 1944 de functie van Fachberater. De 
Fachberäter of Fachbewerber waren aan elk arbeidsbureau verantwoordelijk voor alle vra-
gen op het terrein van arbeidsvraagstukken, met name de arbeidsinzet. Vaak probeerden zij 
zich ook te bemoeien met zaken die buiten hun competentie lagen. Wanneer zij een NSB’er 
als directeur naast zich hadden slaagden zij daar vaak in. In mei 1941 werden alle Brabantse 
directeuren naar de Beauftragte in Vught geroepen om daar te horen te krijgen, dat zij zich in 
alle opzichten te schikken hadden naar de wensen van de Fachberater.118 Een tweede 
belangrijke man ten dienste van de bezetter bij het Bredase Arbeidsbureau was de Neder-
lander J.D. Noordhoff, hoofd van de sociaal-economische dienst van het bureau. Hij was 
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arbeidsbureau in de Catharinastraat.119 Na de oorlog varieerden de meningen over Noord-
hoff van ‘op en top een N.S.B.-er,verdient de kogel’ tot ‘ook geen kwade vent, had een ander 

itsland’. Binkhorst werd vanwege dit geval van corruptie gedwon-
en ontslag te nemen.125  

rbeidsinzet van het gemeentepersoneel 

politiek inzicht maar geen gemeen mens’.120 
 Tegenwerking en sabotage van de maatregelen inzake de gedwongen arbeidsinzet 
waren meestal te vinden bij werknemers op een lager niveau. In het begin gebeurde dat op 
individuele basis. Afhankelijk van het aantal NSB’ers dat het bureau telde en van het feit of 
directie en leiding ding in handen waren van partijleden was organisatie van de sabotage 
moeilijker of makkelijker. Ook de inzet en optreden van de Fachberater speelde daarbij een 
grote rol. Fachberater Blank van Breda was een gemoedelijke Rijnlander die een Neder-
landse secretaresse had, die volgens een getuigenis ten behoeve van de naoorlogse zuive-
ring ‘de spil was waar alle sabotage omdraaide’.121 Blank liet zich door haar makkelijk om de 
tuin leiden.122 In een begeleidende brief bij een rapport dat de Germaanse SS, afdeling 
Breda, in oktober 1943 had opgesteld over een corruptiegeval op het arbeidsbureau, heette 
het dat de houding van Blank, net als die van Noordhoff, af en toe bevreemding opwekte. De 
suggestie werd gewekt dat ze gevoelig waren voor attenties. Het onderzoek was uitgevoerd 
door J.J. Meier, NSB-lid en ‘SS-maat’, directeur van het Bredase slachthuis. De Nederlandse 
en Duitse politie werden  door de NSB-leiding van Breda opzettelijk buiten het onderzoek 
gehouden ‘ten einde een streep te zetten onder (bedoeld moet zijn ‘door’) de aldaar (d.w.z. 
het gewestelijk arbeidsbureau) rondgaande berichten welke worden gevoed door de wensch 
den nat. soc. ten val te brengen’.123 Brief en rapport maken duidelijk dat sabotage van Duitse 
maatregelen vaak gepaard ging met vormen van corruptie, zowel onder ‘goede’ en ‘foute’ 
Nederlanders als onder Duitsers. Een fraai voorbeeld daarvan was het “geval Binkhorst” dat 
in het rapport uitgebreid aan de orde werd gesteld. Het ging daarbij over de kelner R. 
Jansen, ‘zwarthandelaar en souteneur’, die zich had onttrokken aan de arbeidsinzet maar 
gearresteerd was en onder geleide van politieagent Schoenmakers naar Duitsland moest 
worden gebracht. Schoenmakers vertelde Jansen onderweg dat Binkhorst van het arbeids-
bureau de ‘Polizei-anzeige,’ de aanklacht, had vernietigd tegen betaling van een fles raapolie 
en vijftig gulden. Schoenmakers zette zijn beschuldiging op papier en liet die door Jansen 
ondertekenen.124 Zijn bedoeling was mogelijk via Binkhorst Noordhoff, die Binkhorst had 
bevorderd van portier tot  administrateur van de afdeling politiezaken, te betrekken in een 
corruptiezaak. Opmerkelijk maar toch weer niet zó vreemd voor de gang van zaken in de 
oorlog is, dat Binkhorst anderzijds in het rapport van Hallema over ‘goede’ en ‘foute’ perso-
neelsleden op het arbeidsbureau vermeld wordt als iemand die ondanks zijn samenwerking 
met de Zwarte Hulppolitie, veel goeds gedaan heeft door op oproepen voor Duitsland te 
zetten: ‘al werkzaam in Du
g
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Begin oktober 1942 ontvingen alle burgemeesters de aanschrijving dat ook overheids-
personeel in aanmerking kwam voor verplichte arbeid in Duitsland. De discussie over de 
inzet van overheidspersoneel tussen de bezetter en de betrokken Nederlandse departe-
menten van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken, was halverwege september 1942 be-
gonnen. De leider van de Hauptabteilung Soziale Verwaltung was van mening dat in de 
openbare diensten veel te veel jongeren tewerkgesteld waren die makkelijk door ouderen 
konden worden vervangen en zo voor de arbeidsinzet vrij zouden komen. Alle overheids-
diensten moesten daarom doorgespit worden op jonge krachten.126 Gevolg was dat In Breda 
Fachberater Blank  eind september de burgemeester  alvast verzocht in viervoud opgave te 
doen van alle mannelijk personeel in dienst van de gemeente en de gemeentelijke diensten. 
Het model invulformulier ging daarbij. Het vroeg om een gedetailleerde opgave van naam, 
voornaam, geboortedatum, burgerlijke stand, kindertal, beroep, adres en woonplaats, en 
vaardigheid in de Duitse taal.127 Daarmee werd vooruitgelopen op de opdrachten die de 
secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken begin oktober noodgedwongen aan alle 
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burgemeesters stuurde. Aanvankelijk schreef Frederiks aan de burgemeesters dat  hij  ‘zich 
verplicht zag mede te delen’… dat alleen het gemeentelijk personeel zonder vaste ambtelijke 
aanstelling, de zogenaamde arbeidscontractanten, in aanmerking kwamen voor uitzending. 
Zo was het volgens hem met de Duitsers afgesproken. Die waren het daar echter  niet mee 
eens. Ze merkten ook, dat er te weinig arbeidscontractanten beschikbaar waren en dwongen 
Frederiks te berichten dat de verplichting voor heel het overheidspersoneel gold, zowel in 
vaste als tijdelijke dienst.128 Burgemeester Van Slobbe stuurde daarop aan het arbeidsbu-
reau een lijst met 39 ongehuwde mannelijke personen in gemeentedienst en verwees naar 
de complete lijst van mannelijk personeel (115 namen) die al eerder was ingestuurd na het 
verzoek van Blank van eind september. Hij weigerde aan te wijzen wie in aanmerking zou 
kunnen komen voor uitzending. Hij kon dat niet beoordelen. De lijsten betekenden niet dat de 
genoemden gemist konden worden.129 Een derde circulaire van eind oktober verving de twee 
vorige en bepaalde nog eens precies wat de burgemeesters moesten doen. Zij dienden aan 
het arbeidsbureau van alle in aanmerking komende personeelsleden een opgave te verstrek-
ken, met vermelding van alle persoonsgegevens en gegevens over werkzaamheden waar-
mee ze belast waren. Een kopie van de opgave moest worden gestuurd naar de departe-
menten van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en de Beauftragte van de provincie. Uit die 
lijst moesten de burgemeesters vervolgens zelf diegenen aanwijzen die in aanmerking kon-
den komen voor uitzending.130 De meeste burgemeesters weigerden dat, ook Van Slobbe. 
Op 7 november 1942 schreef hij aan de directeur van het arbeidsbureau dat hij niemand kon 
aanwijzen. Door de annexatie op 1 januari 1942 van omliggende gemeenten was de admini-
stratie sterk uitgebreid en moest vaak worden overgewerkt.131 Niemand kon gemist worden. 
Uit heel het land kwamen dezelfde reacties (bijv.: Almelo, Helmond, Vught, Winterswijk). Het 
werd de Duitsers duidelijk dat de tot nu toe gevoerde procedure niet genoeg personeel voor 
uitzending zou opleveren. Ook de medewerking van de burgemeesters bij de aanwijzing van 
gemeentepersoneel voor werk in Duitsland was mislukt. 
 Daarom kwam commissaris-generaal Schmidt via Binnenlandse Zaken half januari 
1943 met nieuwe richtlijnen.132 In de eerste plaats zouden in de plaats van de in oktober 
1942 door hem genoemde 5% nu 10 tot 20% van het gehele personeel door de arbeids-
bureaus kunnen worden aangewezen. De burgemeesters hoefden daaraan niet mee te 
doen. Als tweede wijziging werd een nieuwe manier van opgeven van personeel ingevoerd: 
de zogenaamde ‘kruisjeslijsten’. Alle overheidsdiensten moesten een lijst met het voltallig 
personeel naar het arbeidsbureau opsturen, voorzien van kruisjes in drie kleuren: rood voor 
wie volstrekt onmisbaar was, blauw voor wie bij uitzending vervangen kon worden en geel 
voor degenen die al aangewezen waren. Wanneer door het arbeidsbureau mensen werden 
aangewezen die volgens de burgemeester of de hoofden van dienst niet konden worden 
gemist kon binnen een termijn van drie dagen bij  de secretaris-generaal van Binnenlandse 
Zaken geprotesteerd worden.133 Van die gelegenheid werd met succes ruim gebruik ge-
maakt.134 Uiterlijk 15 februari moesten de kruisjeslijsten lijsten bij het arbeidsbureau ingele-
verd zijn. Maar veel gemeente weigerden dat of traineerden de inzending zolang mogelijk. 
Burgemeester Bleeker van Dordrecht besprak de kwestie met een aantal overgebleven 
‘goede’ burgemeesters uit zijn burgemeesterskring en weigerde in een brief aan Frederiks  
de lijsten op te sturen. Vele andere burgemeesters volgden zijn voorbeeld. Het leidde ertoe 
dat de secretaris-generaal de verplichting voorlopig ophief. Onder Duitse druk moest hij de 
burgemeesters echter na twee maanden berichten dat de ontheffingen niet langer gehand-
haafd konden blijven.135 Voor Bleeker was het reden zich te beroepen op artikelen uit de 
‘Aanwijzingen’ van de Nederlandse regering uit 1937 die bepaalde werkzaamheden voor de 
vijand als ongeoorloofd beschouwden, en bij Frederiks om zijn ontslag te verzoeken. Dat 
volgde in mei 1943. Alhoewel hij voor zichzelf van mening was dat hij moest aftreden, had hij 
in zijn na de oorlog verschenen relaas ‘De Buffer’ begrip voor Frederiks’ houding en het 
aanblijven van veel collega’s. Hij had een principieel standpunt ingenomen maar besefte 
tegelijkertijd dat zijn aftreden het voor het gemeentepersoneel nog erger kon maken. Hij 
vond echter dat hij niet anders kon doen.136 Voor hem waren de aangebleven burgemeesters 
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daarom niet automatisch als ‘fout’ te bestempelen. Lange tijd had hij gepleit voor het zolang 
makkelijk aanblijven van burgemeesters. Voor hem was de maat vol in het voorjaar van 
1943: aftreden! Sommige burgemeester waren al eerder tot dat besluit gekomen, anderen 
kwamen er later toe. Afhankelijk van individueel karakter, omstandigheden en gebeurte-

tal leden van het gemeentepersoneel moest zich weer in krijgsgevangenschap 
egeven.140  

van de jaarklasse opgesteld en ingestuurd, tegelijk met de verzoeken 
om vrij

nissen werd het besluit tot aftreden genomen.  
 Ondanks aandringen van de Duitsers werd duidelijk dat de indiening van de 
kruisjeslijsten op grote bezwaren stuitte. Als ze al werden ingeleverd, vaak met grote vertra-
ging, werd door de betrokken burgemeester meestal geweigerd met het gewestelijk arbeids-
bureau te overleggen over het aanwijzen van personeel. Over de vraag of de Bredase 
burgemeester de lijsten met de kruisjes had ingeleverd ontstond na de bevrijding discussie. 
Een aantal gemeenteambtenaren beweerde van wel: ze hadden de lijsten met eigen ogen 
gezien. Van Slobbe ontkende echter na de oorlog in een verweerschrift ze opgestuurd te 
hebben.137 De commissaris van politie bevestigde dat. In een ongedateerd commentaar op 
de beschuldigingen aan het adres van de burgemeester vermeldde hij dat de lijst ‘niet was 
uitgegaan’. Wie beweerde van wel was ‘slecht op de hoogte van de verhoudingen’.138 In het 
Bredase archief bevindt zich een exemplaar van de lijsten met daarop twee handgeschreven 
opmerkingen: één in potlood, waarschijnlijk van secretaris Van Woensel, ‘nog niet inzenden’, 
en de ander in het handschrift van Van Slobbe: ‘behoeft niet uit te gaan’. Half april schreef de 
burgemeester aan Frederiks dat het hem niet mogelijk was de gevraagde lijst in te sturen en 
daarover geen overleg kon voeren met het arbeidsbureau.139 De kruisjeslijsten waren dus 
wel opgesteld maar uiteindelijk niet verzonden. Weliswaar werd de maand daarop een lijst 
van het  gemeentepersoneel opgestuurd zonder kruisjes, als bijlage bij een brief waarin Van 
Slobbe nadrukkelijk met een aantal argumenten kwam dat niemand gemist kon worden. De 
bezetting van de gemeentelijke bezetting was al uiterst sober. Door de annexatie was het 
werk sterk uitgebreid, de arbeidsdienst had al jonge krachten aan het werk onttrokken en 
een groot aan
b
 
Zoals hiervoor reeds vermeld was in de tweede helft van 1942 ten behoeve van de 
arbeidsinzet en de Sauckelacties overgegaan tot een jaarklassensysteem. De Duitsers wil-
den graag weten hoeveel mannen jaarlijks daarvoor beschikbaar zouden kunnen zijn. 
Aanvankelijk zouden de burgemeesters de benodigde gegevens uit het gemeentelijk bevol-
kingsregister moeten aanleveren maar dat hadden ze in overleg met secretaris-generaal 
Frederiks geweigerd. Het overheidspersoneel was aanvankelijk van de maatregel uitgezon-
derd. In de loop van de maanden juni-juli van 1943 werd de maatregel alsnog op het over-
heidspersoneel van toepassing verklaard, nadat gebleken was dat de inzending van de 
kruisjeslijsten mislukt was. Frederiks werd gedwongen aan de gemeenten te berichten dat 
het overheidspersoneel geboren in de periode van 1 januari 1917 t/m 21 december 1921 
zich op het arbeidsbureau moest melden ter afstempeling van de distributiestamkaart. 
Anders zouden zij niet in aanmerking komen voor levensmiddelen. De gemeente moest 
daartoe bij het arbeidsbureau lijsten inleveren van alle betrokkenen.141 Kort daarop kregen 
de burgemeesters via de secretaris-generaal te horen dat alle personeelsleden op de lijsten 
voor de arbeidsinzet waren aangewezen. Alleen als iemand onmisbaar was wegens het 
bekleden van een sleutelpositie kon om vrijstelling gevraagd worden.142 Aanvragen voor 
vrijstellingen moesten vóór 26 juli ingediend zijn, zowel voor bepaalde categorieën als voor 
individuen.143 Met behulp van de hoofden van de Bredase gemeentelijke diensten werd de 
gevraagde totaallijst 

stellingen.144  
Op verschillende manieren werd meestal geprobeerd de inzet van het eigen 

gemeentepersoneel te voorkomen of te saboteren. Het leidde tot constant getouwtrek tussen 
gemeenten en bezetter. Zoveel mogelijk inwoners van de bezette gebieden moesten worden 
ingeschakeld voor de oorlogsproductie. Tijdens het oproepingsproces kon in een gemeente 
op verscheidene momenten de Dienstverpflichtung van het personeel worden gesaboteerd. 
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Het begon bij de registratie van degenen die in aanmerking kwamen. Op arbeidsbureaus en 
gemeentehuizen konden lijsten zoekraken of onvolledig zijn. Op door gemeenten ingevulde 
lijsten van personeel kon worden verklaard, dat iedereen als onmisbaar moest worden 
beschouwd. Wanneer dat van bepaalde gemeentelijke diensten niet zo makkelijk te beweren 
was werden personeelsleden overgeheveld naar diensten waar dat wel van kon worden 
gezegd, of die in hun geheel van de arbeidsinzet waren uitgesloten wegens onmisbaarheid. 
Bij de medische keuring konden, afhankelijk van de gezindheid van het medisch personeel  
aan kerngezonde jongelui ziektes worden toe geschreven die ze niet hadden. Tijdens de reis 
naar de plaats van bestemming van het werk verdwenen grote aantallen in het ‘niets’, vaak 
‘in de onderduik’. Het leidde tot talrijke klachten van de Duitsers over het kleine aantal 
mensen dat uiteindelijk door hen kon worden ingezet of de plaats van hun werkbestemming 
bereikten.145 In oktober 1943 kregen de burgemeesters nogmaals, via de secretaris-generaal 
van Binnenlandse Zaken, van de bezetter de volgende opgave te doen: 1. het totaal aantal 
mannen en vrouwen in dienst van de gemeente, 2. het aantal mannen van de eerste kolom, 
3. het aantal reeds uitgezondenen naar Duitsland sinds 1 januari 1943 die daar ook gebleven 
waren, 4. het aantal in krijgsgevangenschap gevoerde en niet teruggekeerde leden van het 
personeel, en 5. een eindkolom, waarin het opgetelde percentage van kolom 3 + 4 van 
kolom 1 moest worden aangegeven.146 De ‘onmisbare’ diensten politie, brandweer, luchtbe-
scherming en distributiedienst waren van de opgave uitgezonderd. De opgaven dienden via 
de commissaris van de provincie naar Binnenlandse Zaken opgestuurd te worden. Na 
verzameling van de gegevens uit alle gemeenten van het land konden de Duitsers eind 
december 1943 drie lijsten opstellen: een ‘Gouden’ voor 45 gemeenten die 20% of meer 
hadden gehaald, een ‘Zilveren’ voor 67 gemeenten van 10 % of meer en een‘ Zwarte’ voor 

het percentage uit op 9,2 % van het in aanmerking komende 

og steeds ongeveer tien procent aan 

140 gemeenten die daaronder waren gebleven.147  
 Breda zal ook op de zwarte lijst gekomen zijn. Het kwam nog niet aan de 10%. Een 
ontwerpoverzicht, aanwezig in het archief, kwam tot slechts 2 procent.148 Dat was echter 
geen als reëel te beschouwen opgave en daarom ook niet wenselijk. De definitieve opgave is 
helaas  niet aanwezig, maar in een eerder stadium, juli 1943, was een dergelijke opgave ook 
al ingezonden aan Binnenlandse Zaken. Daarin werd vermeld, dat van de in totaal 698 bij de 
gemeente werkzame personen (de personeelsleden van de ‘onmisbare’ diensten niet inbe-
grepen) zich er 29 reeds in Duitsland bevonden of voor vertrek daarheen waren aangewezen 
en dat er zich 35 in krijgsgevangenschap bevonden of alsnog daarvoor zouden worden 
weggevoerd. Zo kwam 
gemeentepersoneel.149  
 Kort na de inlevering van de opgave in begin november 1943 kreeg Van Slobbe 
opnieuw het verzoek, maar nu van de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbbureau, de 
stand van zaken op 15 november op te geven. Hij volstonde met een briefje waarin hij 
verwees naar de reeds aan de commissaris van de provincie verstrekte opgave.150 De 
laatste opgave van gemeentepersoneel voor verplichte arbeid voor de Duitsers waar Van 
Slobbe als burgemeester mee te maken kreeg was van februari 1944. Het werd onderdeel 
van het proces dat tot zijn aftreden en ontslag leidde en dat in het volgend hoofdstuk aan de 
orde wordt gesteld. De opgave die Breda in februari 1944 verstrekte, onder verantwoor-
delijkheid van waarnemend burgemeester Meeùs, gaf n
van het in aanmerking komend personeel (10,2 %).151  
 Behalve met opgaven van gemeentepersoneel in het algemeen voor de arbeidsinzet 
kregen gemeenten ook te maken met de verplichting voor bepaalde werkzaamheden in 
Duitsland personeel te leveren van de gespecialiseerde diensten waarover de gemeente 
beschikte. Dat betrof vooral de openbare nutsbedrijven voor gas, licht en water, in Breda 
bekend onder de naam ‘Gemeentelijke Lichtbedrijven en Waterleiding’. De leiding van het 
Bredase nutsbedrijf was in handen van directeur ir. J.B. Leeuwenberg, tot aan de opheffing 
door de bezetter leider van het Nationaal Front van de afdeling Breda. Aanvankelijk waren 
nutsbedrijven van de arbeidsinzet uitgezonderd wegens hun belang voor de Nederlandse 
gemeenschap. In de loop van 1943 veranderde dat echter door de steeds heviger bombar-
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dementen op Duitse steden. Ter reparatie van de daar verwoeste nutsbedrijven werden 
Nederlandse vaklieden aangewezen, bekend onder de positief bedoelde benaming naam 
‘hulpacties’. Het begon met de aanwijzing van een gasfitter voor Hamburg. In de loop van 
1943-1944 werden van het personeel van het gas- en electriciteitsbedrijf  en de waterleiding 
in totaal 24 man aangewezen. De meeste zijn niet gegaan om diverse redenen: afgekeurd, 
wel naar het station gegaan maar niet vertrokken (ondergedoken?), ingezet na ‘calamiteiten’ 
in Roosendaal, of ‘niet doorgegaan’. Van de 24 zijn er ,volgens directeur Leeuwenberg in 
een verklaring na de oorlog bij zijn zuivering, maar vijf daadwerkelijk gegaan, een getal dat 
overeenstemt met de cijfers en namen die in het archief van de Gemeente Lichtbedrijven zijn 

1943 waren 23 per-
oneelsleden tijdelijk ingezet bij oogstwerkzaamheden in Hoogeveen.153 

oodse burgers verwijderd 

eer maatregelen 

evolking van Nederland zou betekenen was op dat ogenblik niet of nauwe-

laren waren door de Ortskommandant van Breda voor 

 lijst, letterlijk en figuurlijk, van de buitenwereld af door de 

stratie van de geleidelijke verdwijning van de joodse inwoners met hun 

aangetroffen.152 
 Een tweede gemeentedienst die voor bijzondere werkzaamheden in aanmerking was 
de Dienst Beplantingen van Openbare Werken. In augustus-september 
s
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In hoofdstuk 2 is een aantal maatregelen uit 1941 beschreven die als doel hadden de Joodse 
burgers als zodanig te identificeren om ze vervolgens uit het openbare leven en openbare 
instellingen te kunnen verwijderen. De invoering begin mei 1942 van de verplichting om op 
de kleding een herkenningsteken, de Jodenster, te dragen was het uiterlijk middel om joden 
en niet-joden in het openbaar van elkaar te onderscheiden.154 Na de voltooiing van de 
segregatie, het apart zetten, het losmaken van de niet-joodse, ‘arische’ samenleving, was 
voor de bezetter de tijd aangebroken joden ook daadwerkelijk uit stad en land te verwijderen.  
 In de loop van 1942 werden nog meer maatregelen uitgevaardigd om joden verder te 
scheiden van niet-joden. Dat het voorspel van de fysieke uitroeping van het grootste deel 
van de joodse b
lijks denkbaar.  
 In juni 1942 werden de fietsen van joden afgenomen. Een fiets van een kennis of 
buurman lenen mocht ook niet meer. Het werd verboden aan niet-joden ‘tijdelijk of bij voort-
during een rijwiel’ af te staan.155 In totaal werden bij de Bredase dienst van de Gemeente-
reiniging 53 fietsen, voorzien van een naamkaartje van de eigenaar, ingeleverd. Daarvan 
werden er 34 op kosten van de eigenaar gerepareerd bij twee Bredase fietsenmakers.156 
Achtentwintig fietsen werden in twee zendingen naar Den Bosch gebracht. De aankomst 
werd schriftelijk door de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des S.D aldaar aan Breda 
gerapporteerd.157 De overige exemp
eigen gebruik in beslag genomen.158 
 In juli volgde de uitsluiting van het gebruik van het telefoonnet.  De burgemeester 
kreeg het verzoek alle namen van joodse burgers aan de PTT door te geven. Die sloot hen 
vervolgens met behulp van de
verbindingen te verbreken.159   
 Dat joden  naar de mening van de Duitsers niet thuis hoorden in de Nederlandse 
samenleving werd ook scherp benadrukt door de maatregelen op het gebied van het onder-
wijs. De geschiedenis van de joodse lagere school in Breda gedurende de periode 1941-
1942 is een trieste illu
kinderen uit de stad. 
 In augustus 1941 werd bepaald dat joodse kinderen apart onderwijs moesten krijgen 
en geen andere scholen mochten bezoeken. Schoolhoofden en directeuren van openbare 
lagere scholen en scholen van voortgezet onderwijs kregen opdracht aantallen en namen 
van joodse leerlingen, ook van gemengdgehuwden, op te geven en ze per 1 september, 
begin van het nieuwe schooljaar, van school te verwijderen of niet meer aan te nemen.160 Na 
binnenkomst van de antwoorden bleken er zich  vierentwintig kinderen op de lagere scholen 
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te bevinden en negen op de scholen voor voortgezet onderwijs.161 Voor de oprichting van 
een aparte joodse lagere school in de stad was dat te weinig, het dienden er minstens vijftig 
te zijn, eventueel met bijtelling van de per 1-1-1942 te annexeren randgemeenten. De ouders 
van de kinderen in de lagere school leeftijd kregen van de gemeente bericht dat zo spoedig 
mogelijk voor hun kinderen een aparte school zou worden opgericht.162 Het duurde echter tot 
13 januari 1942 eer met de school in de Cingelstraat 2 kon worden begonnen. Dat was 
grotendeel te wijten aan het te geringe aantal leerlingen maar ook aan  de traagheid van het 
departement van Onderwijs. Burgemeester  Van Slobbe moest herhaaldelijk aandringen op 
een snelle beslissing.163 Pas toen hij, op suggestie van de voorzitter van de Joodse Raad, 
afdeling Breda, Henry Samuel, aan het departement voorstelde samen met Tilburg, dat ook 
te weinig leerlingen had (28 lln), een school met een wisselend ochtend- en middagrooster 
op te richten kreeg hij toestemming.164 Aanvankelijk was er maar één leerkracht voor Breda 
en Tilburg samen, Levie Drukker, werkloos onderwijzer uit Steenwijkerwold. Dat was echter 
volgens Van Slobbe en Samuel een onwerkbare situatie. In juli 1942 gaf het departement 
toestemming ook de onervaren Louis de Leeuwe uit Zwolle aan te stellen, in Breda als hoofd 
en als ‘onderwijzer van bijstand’ in Tilburg.165 Erg lang heeft die situatie niet geduurd. In de 
loop van november 1942 bleven er als gevolg van de begonnen deportatiemaatregelen zo 
weinig kinderen over, dat de beslissing viel de Bredase school 1 december 1942 op te 
heffen.166 De zeven kinderen die er toen nog over waren kregen nog enige tijd privé-onder-
wijs in het huis van mevrouw M. Haas-Vleeschouwer aan de Speelhuislaan. Dat duurde tot 
half februari 1943, toen zij onderdook. Er waren op dat moment nog maar vier kinderen op 
haar ‘schooltje’. Eind maart berichtte de burgemeester aan het departement van Financiën in 
Deventer, dat geen enkel joods kind uit Breda meer op een onderwijsinrichting stond 

is niet bekend waar ze heengingen. 
aarschijnlijk beëindigden zij hun schoolopleiding.168 

eportatie 

levering van het Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige 

e verhullend waren de termen: Aussiedlung of 

ingeschreven.167 
 Van de negen joodse kinderen uit het voortgezet onderwijs is alleen gedeeltelijk 
bekend welke school zij na hun verwijdering uit het regulier onderwijs gevolgd hebben. Vier 
middelbare joodse scholieren van Breda hebben enige tijd lessen gevolgd op het Joodsch 
Lyceum in Den Bosch waarvan de aan het Bredase Gymnasium ontslagen leraar Frans, 
Benjamin Gokkes, rector was. Van de overigen vijf 
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De deportatie van de joodse bevolking uit ‘stad en land’ en de erbij behorende, maar pas 
later in zijn volle omvang bekend geraakte uitroeiing in de Duitse vernietigings- en concentra-
tiekampen van Oost-Europa, is na de bevrijding onderwerp geworden van ontelbare alge-
mene en lokale publicaties en herinneringen. Voor de Bredase joden is dat in 1994 de publi-
catie geweest door Corry Lossez van een uitgebreid artikel over de deportatie uit ‘Stad en 
Land van Breda’, in een af
Kring ‘De Oranjeboom’.169 
 Het begin van de deportatie van de joden uit Nederland, België en Frankrijk viel in de 
tweede helft van de maand juni 1942. De voorzitters van de Joodse Raad in Amsterdam 
werden van de plannen voor Nederland op de hoogte gesteld en verklaarden zich, na 
aarzeling, bereid mee te werken aan het klaarmaken van de benodigde formulieren voor de 
uitvoering van de deportaties.170 In de gesprekken met de Duitsers werd de deportatie niet 
als zodanig aangeduid maar voorgesteld als een Polizeilicher Arbeits-Einsatz, (tewerkstelling 
onder politietoezicht), een verhullende term, die het eigenlijke doel, deportatie en vernie-
tiging, nog even verborgen hield. Gelijkaardig
Auswanderung, te vertalen als ‘ emigratie’.171 
 Als voorbereiding op de wegvoering hadden de burgemeesters vóór 15 juli 1942 aan 
de Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Amsterdam een opgave moeten verstrekken 
van alle joodse inwoners in hun gemeente. Op de door Breda ingediende lijst stonden 
honderdvijfentachtig namen. Dat aantal kwam niet overeen met het werkelijke aantal joodse 
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inwoners in Breda. De lijst was zowel incompleet door het niet vermelden van joodse 
personen, als onjuist door het vermelden van niet-joden uit gemengde huwelijken.172 Het 
totale aantal joodse inwoners van de stad bedroeg meer dan tweehonderd. De verschillende 
bronnen en schrijvers vermelden aantallen variërend van 206  tot 225. Het meest accurate 
aantal is waarschijnlijk te vinden in het artikel van Lossez over de Bredase joden en hun 

rteerd, ongeveer de helft van het beoogde aantal van de 108 door 
de SD 

deportatie: 216. 
 De verwijdering van joodse burgers uit Breda heeft grotendeels op twee momenten 
plaats gehad. Het eerste tijdstip viel in de periode van augustus tot en met november  
1942.173 De eerste aanwijzingen voor bestuur en inwoners van Breda dat, na de registratie 
en segregatie, de deportatie van joodse stadgenoten op komst was werd duidelijk toen de 
Sicherheitsdienst (SD) in Den Bosch aan alle Brabantse steden naamlijsten stuurde, gericht 
aan de commissaris van politie, met de opdracht ervoor te zorgen dat genoemde personen 
zich op 28 augustus op een aan te geven plaats zouden verzamelen voor transport naar Den 
Bosch.174 De lijst die de SD uit Den Bosch aan de commissaris van Breda stuurde telde 108 
namen, ongeveer de helft van alle joden in Breda.175 Bij iedere oproep van de SD voegde de 
gemeente een toelichting over de verzamelplaats en wat te doen bij personen die zich in het 
ziekenhuis bevonden. Op de avond van 27 augustus 1942 werden 79 oproepen met toelich-
ting door zeven politiemannen aan het huisadres bezorgd, te samen met een lijstje van 
benodigdheden voor de reis via Den Bosch naar Westerbork. Als bewijs voor ontvangst 
moesten de toelichtende briefjes door het slachtoffer zelf worden afgetekend en voorzien van 
naam en adres. Voor de minderjarige kinderen deed één van de ouders dat. Van 29 
personen konden die avond de oproepen niet worden afgeven. Volgens het rapport dat 
plaatsvervangend commissaris van politie L.A. Brouwers voor de Duitsers moest opstellen 
waren 22 van hen met onbekende bestemming vertrokken of spoorloos, 5 bevonden zich in 
een straf- of werkkamp, 1 had zelfmoord gepleegd, en 1 was na zijn gevangenisstraf in 
Breda naar Amsterdam teruggekeerd.176 Bleven nog 50 personen over die zich  de avond 
van de 28e augustus op de verzamelplaats, de binnenplaats van het ‘Armkinders- of 
Oudemannenhuis’ aan de Oude Vest, moesten melden. Na telling op de verzamelplaats 
bleken elf van de opgeroepen voor die dag niet verschenen. Ook hun namen moesten aan 
de SD worden opgegeven.177 Er zouden zich dus 39 joodse personen op de verzamelplaats 
gemeld hebben om naar Den Bosch te vertrekken. Die avond vertrokken echter maar 25 
mensen met de bus naar Den Bosch. Vier van hen werden door politie-inspecteur Greve, die 
met twee andere politiemannen van burgemeester Van Slobbe, die ook op de verzamel-
plaats op de Oude Vest aanwezig was, opdracht had gekregen met de bus mee te gaan, 
terug meegenomen naar Breda, onder het mom dat ze tot verder transport niet in staat 
waren.178 Uiteindelijk zijn er dus bij de eerste wegvoering in augustus 1942 van Bredase 
joden slechts 21 van de oorspronkelijk 108 opgeroepenen naar Den Bosch gebracht en daar 
gebleven! Volgens de gegevens van Lossez zijn in de loop van oktober en november 1942 
nog 28 joden uit Breda gedeporteerd. Mogelijkerwijze zijn dat deels de op 28 augustus niet 
vertrokken personen. Alles bij elkaar zijn in de tweede helft van het jaar 1942 ruim 50 joodse 
burgers uit Breda gedepo

opgeroepenen.179 
Een volgende algemene deportatiemaatregel deed zich voor in april 1943. De werk-

wijze van de bezetter was echter deze keer anders dan de vorige. Teveel mensen waren in 
augustus 1942 en daarna niet komen opdagen. De oproepen werden niet meer bezorgd door 
politiemensen. Alle joden die nog in de stad waren kregen bericht zich met de huissleutel, 
voorzien van hun naam, bij politie te melden. Bij de afmelding zou ieder een reisvergunning, 
en een in het Duits op naam gestelde verklaring ontvangen, dat hij zich volgens de regel had 
afgemeld en was aangewezen zich uiterlijk 10 april naar Kamp Vught of Kamp Westerbork te 
begeven: gezonde personen naar Vught, alle andere naar Westerbork.180 Het is niet duidelijk 
hoe in april aan de Bredase joden is meegedeeld dat zij zich bij het politiebureau moesten 
melden. Wel duidelijk is, dat niemand zich daadwerkelijk heeft afgemeld: politiecommissaris 
De Bruijn moest op 16 april aan burgemeester Van Slobbe schrijven dat zich niemand had 
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afgemeld. Er waren slechtsvan twee adressen sleutels ingeleverd.181 De deportatiemaatregel 
van april 1943 leek mislukt door het zich niet af melden van de opgeroepenen. Waar bleven 

? 

dat gezochte persoon of gezin met onbekende bestemming vertrokken was 

0 procent slachtoffers. Croes e.a. kwamen in 
04 tot hetzelfde percentage als Lossez. 183 

deze twee vragen aan de orde.184 Hij baseerde zich daarbij vooral op 
oorlogs

hillen onder invloed van het aantal joden en de rol, die ze in een samen-
leving h

ze
 Van ongeveer 30 joodse inwoners van Breda is met zekerheid bekend dat zij in de 
‘onderduik’ gegaan zijn of naar het buitenland zijn gevlucht. Van de onderduikers zijn er 9 
alsnog opgepakt, al of niet door verraad. Er moeten er meer zijn ondergedoken. Vaak werd 
geconstateerd 
en spoorloos.  
 Op basis van gegevens uit mondelinge en schriftelijke bronnen is op te maken dat 
tijdens de oorlogsperiode 216 personen van geheel of gedeeltelijk joodse bloede, mannen, 
vrouwen en kinderen, officieel in Breda woonachtig waren.182 Van hen hebben, met zeker-
heid, 109 personen de oorlog niet overleefd. Van de meesten van de overige 107 is aan te 
nemen, dat zij dat op een of ander manier: onderduiken, naar het buitenland vluchten of 
terugkeer uit het kamp, wel hebben kunnen doen. Zij staan niet in het Memorboek, het boek 
ter herinnering aan de joodse slachtoffers van de oorlog. Ook zijn ze niet vermeld in het 
digitaal Joods Monument voor de slachtoffers, vervaardigd onder leiding van professor I. 
Lipschits. Het ziet er dus naar uit dat van de Bredase joden iets meer dan 50% slachtoffer is 
geworden van de Holocaust. Dit komt overeen met wat Lossez heeft genoemd in haar artikel 
over Breda en de Holocaust maar staat in schrille tegenstelling tot wat vermeld staat in dl. III 
van de Geschiedenis van Breda  door Duijghuisen, die in een nogal verwarrende weergave 
van getallen zowel uitkomt op zowel 80 als 9

 20
  
Naar aanleiding van de verwijdering van de joden uit de Nederlandse samenleving kunnen 
meerdere  vragen worden gesteld. Wat hebben de niet-joodse inwoners ervaren van de anti-
joodse maatregelen, konden ze enig vermoeden hebben van wat hun medeburgers te 
wachten stond en: hadden ze er iets tegen kunnen of moeten ondernemen? In zijn boek over 
de stemming van de bevolking in bezet Nederland stelde de historicus Bart van der Boom in 
hoofdstuk 3 vooral 

dagboeken. 
Dat de joden apart werden gezet en vervolgens werden afgevoerd naar andere 

streken kon bij velen bekend zijn maar was dat ook altijd zo? De mate van kennis over de 
Jodenvervolging en de invloed op het doen en denken van de bevolking konden echter 
aanzienlijk versc

adden.  
De gemeente Breda telde, samen met de randgemeenten, die op 1 januari 1942 

werden geannexeerd, bij het uitbreken van de oorlog slechts iets meer dan tweehonderd 
joden op een bevolking van ongeveer 75.000 inwoners. Hun sociaaleconomische rol en 
betekenis in de overwegend katholieke stad was tamelijk gering. Het lijkt er op, dat  de anti-
joodse maatregelen en deportatie weinig of geen aandacht of opwinding verwekten in de 
stad. Dit in tegenstelling tot gebeurtenissen als de vlucht in mei 1940, het verplicht moeten 
werken in Duitsland of het graven van tankgrachten aan de zuidelijk rand van de stad tegen 
de oprukkende Geallieerden in de loop van 1944. Er zijn slechts enkele naoorlogse getui-
genissen bekend van niet-joodse Bredanaars over de deportaties: ‘ik zie ze nog vertrekken 
op de Oude Vest. Er stonden bussen klaar en ze hadden zondagse pakken aan maar we 
hadden niet door, dat ze vernietigd werden, We dachten, dat ze ergens in een Lager (kamp) 
moesten werken’.185 ‘….aan de Oude Vest….. daar werden de joden samengebracht. Ze 
zouden vanuit Breda, via Den Bosch, vermoedelijk naar Westerbork gaan. Wij wisten eigen-
lijk niet wat er met hen zou gebeuren,…’.186  Wat hun uiteindelijke lot zou zijn na vertrek uit 
de stad was nog niet voorstelbaar,maar wie begaan was met hun lot bij vertrek zal de 
bangste vermoedens gehad moeten hebben. Volgens getuigen na de oorlog ontging dat 
echter de meeste Bredanaars. Iemand die actief betrokken was bij het opkomend verzet in 
Breda en om de hoek van de Haagdijk woonde, waar meerdere  joodse winkeliers gevestigd 
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waren, getuigde na de oorlog, dat de achterkant  van zijn huis uitkeek op het huis van de 
familie Cohen. Het had hem wel geraakt dat ze op een gegeven moment verdwenen waren 
maar ‘j

k-maatschappelijke kwesties zijn bewijzen dat eigen leed en eigen huis het belangrijkst 
ijn.  

.  Zij hebben echter de oorlog en de 

et verzet. Gedetailleerder onderzoek is 
chter nodig om deze uitspraak bevestigd te krijgen. 

onfiscatie van bezittingen 

 toen duidelijk geworden zijn dat ze hun 
medeburgers nooit zouden terugzien in de stad.  

e zag niet in, dat het zo erg was…. Je wist niet wat er gebeurde’.187 
Als het dan al bekend zou zijn geweest, is de volgende vraag: interesseerde het veel 

mensen wanneer ze er kennis van hadden? Vonden ze dat er iets tegen gedaan moest 
worden? En als ze dat laatste dan al vonden: waren ze bereid er werkelijk iets tegen te 
ondernemen door bijvoorbeeld onderduikkansen aan te bieden aan de slachtoffers? De 
praktijk heeft uitgewezen, en wijst nog steeds uit, dat alleen een enkeling voor mensen in 
moeilijkheden daadwerkelijk risico’s wil nemen. In hoeverre is dat een vorm van laakbaar 
gedrag of een vorm van schuld? De talrijke populaire, vooral ook locale uitgaven, over de 
kleine dagelijkse dingen uit de oorlog, de kleine ongemakken in plaats van over de grote 
politie
z
 Een ander onderdeel van de discussie over de deportatie van de joodse bevolking is 
het feit dat lokale en nationale verschillen zijn te noteren in de aantallen joodse omgeko-
menen: verschillen tussen gemeenten in Nederland, tussen Nederland en andere landen. 
Wat kan daarmee bewezen worden? Hoe meer slachtoffers hoe meer schuld?188 Het geeft 
geen pas naar aanleiding van de verschillen in percentages slachtoffers te doen aan wat 
Verkijk de statistische schuldvergelijking noemt, het schuld toekennen aan Nederlandse 
instanties en Nederlanders in verhouding tot het aantal joodse slachtoffers.189 De discre-
pantie tussen de cijfers zelf dient verklaard te worden en is afhankelijk, - te danken of te 
wijten -, aan te veel persoons- en  zaakgebonden omstandigheden om alleen op basis van 
getallen uitspraken te kunnen doen. Het is echter wel mogelijk het gedrag van individuele 
personen of opvallende feitelijke omstandigheden aan te voeren als mogelijke verklaring van 
verschillen tussen regio’s en gemeenten. Het verschil tussen het Bredase percentage slacht-
offers van ongeveer 50 en het landelijke van 75 kan hoogstwaarschijnlijk deels verklaard 
worden door de houding en opvattingen van Henri Samuel, de voorzitter van de afdeling 
Breda van de Joodse Raad. Hij was overtuigd van het slechte lot dat zijn lotgenoten te 
wachten stond en moet hen nadrukkelijk aangeraden hebben onder te duiken, al vóór de 
eerste deportatie van augustus 1942 plaats vond. In zijn rapport, via de SD in Den Bosch, 
aan de SD in Amsterdam “Abteilung Zentralstelle für jüdische Auswanderung” moest 
plaatsvervangend commissaris Brouwers van 11 adressen, met in totaal 22 personen, mel-
den dat zij met onbekende bestemming al vertrokken waren of spoorloos.190 Volgens de 
naoorlogse aantekeningen van Samuel waren op het eind van 1942 ongeveer honderd joden 
‘spoorloos’.191 Dat kan een, gedeeltelijke, verklaring zijn voor het niet komen opdagen na de 
hiervoor vermelde deportatieoproep van april 1943.Toen hijzelf aan de beurt was om zich 
uiterlijk 10 april 1943 te melden in kamp Vught dook hij met zijn vrouw en dochter onder in 
het dorp Teteringen bij Breda. Daar werden zij na enkele maanden, waarschijnlijk als gevolg 
van verraad, gearresteerd en naar Vught overgebracht
kampen overleefd en zijn naar Breda teruggekeerd.192  
 Meer factoren zullen mogelijk als verklaring aangevoerd kunnen worden ter verklaring 
van het geconstateerde verschil in aantal gedeporteerde en omgekomen joodse inwoners, 
zoals: het kleine aantal joden onder de bevolking van Breda en Noord-Brabant, de beschik-
baarheid van onderduikadressen, het bezit van genoeg geld om de onderduik te betalen en 
de nabijheid van de Belgische grens, de hulp van h
e
 
C
 
Na het gedwongen vertrek van de joodse inwoners, door deportatie of onderduiken, ging de 
bezetter over tot het confisqueren van hun bezit. Dat hadden de eigenaren toch ‘niet meer 
nodig’. Voor de achtergebleven niet-joden moet
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 De lijsten die in 1942-1943 van de verlaten woningen werden opgesteld geven met 
hun oplopend aantal hetzelfde aan als de aantallen weggevoerde joden uit Breda. In 
september 1942, vlak na de eerste deportatie: 17; begin december 1942: 29; eind mei 1943: 
42 woningen van ‘evakuierte Juden.193 Wanneer de huizen eigendom waren van een joods 
eigenaar had de Beauftragte in Noord-Brabant het alleenrecht ze toe te wijzen aan andere 
personen of instanties, bijvoorbeeld, de Duitse Wehrmacht of de Sociale afdeling van de 
NSDAP, de National-Sozialistische Volkswohlfahrt.194 Het grootste deel van de door joodse 
mensen bewoonde huizen was echter niet hun eigendom. Tientallen woningen waren eigen-
dom van de gemeente, die ze wegens de grote woningnood in de stad en het groeiende 
aantal evacués uit West-Nederland uitstekend kon gebruiken en daarom de Duitsers om 
vrijgave verzocht.195 Maar eerst moesten nog alle verlaten huizen van hun inboedel of 
inventaris worden ontdaan. Eind mei 1943 was dat voor alle 42 woningen gebeurd. Onder 
toezicht van de Bredase politie en de Duitse NSDAP waren de huizen leeggehaald door  
twee Bredase verhuisfirma’s, Broere en Boomaars. Van alle woningen en hun inboedel werd 
voor de Brabantse Beauftragte een overzicht gemaakt. Alles werd opgeslagen in de opslag-
plaats van de firma Broere. Een deel ervan werd later naar Duitsland gebracht ten behoeve 
van bewoners van door de Geallieerden gebombardeerde steden. Drie huizen werden met 
een gedeelte van hun inventaris door de Bredase Ortskommandant in beslag genomen.196 
De totale kosten voor de ontruiming en de opslag kwamen, na discussie tussen Duitsers, 
Binnenlandse Zaken en de burgemeesters, ten laste van de geldelijke tegoeden die alle 
Nederlandse joden bij Lippmann-Rosenthal hadden moeten inleveren.197 
 
Gemeente en nazificatie 
 
Door de invoering van het ‘Leidersbeginsel’ en de buitenwerkingstelling van de gemeen-
teraad op 1 september 1941 was, in ieder geval op papier, het gemeentebestuur funda-
menteel gewijzigd en functioneerde het niet meer in overeenstemming met de Nederlandse 
Grondwet. De wijze waarop na die wijziging voortgewerkt zou worden was in grote mate 
afhankelijk van twee zaken: zowel van de mate waarin de NSB door zou weten te dringen in 
de verschillende bestuurlijke en administratieve niveaus als van welke druk de bezetter zou 
uitoefenen op de Nederlandse autoriteiten in gemeenten, provincies en Den Haag. Voor 
Breda kan worden gezegd dat de nationaal-socialistische organisaties er niet in geslaagd zijn 
greep te krijgen op de gang van zaken in de gemeente. Van groot belang was ook de manier 
in hoeverre de gemeentelijke bestuurders en ambtenaren meewerkten aan de maatregelen, 
die de bezettende macht uitvaardigde of obstructie pleegden.198 
 
Invloed van de NSB 
 
Op het niveau van het hoogste bestuur van de stad kon de in juni 1942 opgedrongen NSB-
wethouder J. S. de Groot weinig of geen invloed uitoefenen. De oorzaak daarvan was zowel 
gelegen in de karaktereigenschappen van de docent Klassieke Talen van het Stedelijk 
Gymnasium als in de geringe speelruimte die hij kreeg. De Groot kreeg Culturele Zaken 
toebedeeld en andere onderwerpen waarmee de bezetter zijn ideologische doelstellingen 
wilde bereiken, zoals de Winterhulp, de Nederlandse Volksdienst en de Nederlands-Duitse 
Kultuurgemeenschap.199 De andere wethouders hoefden op die manier ook hun handen niet 
te branden aan politiek-ideologisch gevoelige zaken en zich zo te compromitteren. Daar-
naast was Johan Steven de Groot een erudiet en beschaafd man die met zijn mede-NSB’ers 
niet veel ophad. Hij vond ze vaak te lomp en te beperkt van ideeën om ze meer invloed te 
geven. Bovendien was hij geen scherpslijper die kost wat kost zijn ideeën aan zijn 
ambtenaren wilde opleggen of het aantal NSB’ers en hun macht in het stadhuis wilde 
vergroten.200 Toen hij door de commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie tot wethouder 
van Breda werd benoemd was hij nog steeds geen lid van de NSB, wel van de Neder-
landse/Germaanse SS. Hij moest alsnog lid worden.201 Tijdens zijn wethouderschap werd hij 
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lid van de Waffen-SS met de nadrukkelijke bedoeling, zoals hij na de oorlog verklaarde, aan 
het Oostfront tegen de Russen, de communistische moordenaars van de tsaar en zijn 
familie, te gaan vechten.202 Na een opleiding aan de Junkerschule in Bad Tölz en een 
opleiding op een artillerieschool te Praag vertrok hij in september 1943 naar het Oostfront als 
officier van een artilleriebatterij.203 Zijn opvolger in Breda als wethouder werd iemand met 
een geheel ander karakter en opvattingen. Bedoeling was dat het een tijdelijke waarneming 
zou zijn maar De Groot is aan het Oostfront, op de Balkan, blijven vechten voor wat hij als 
zijn ideaal zag. Bij de capitulatie van Duitsland werd hij met zijn eenheid in Oostenrijk door 
Amerikaanse troepen gevangen genomen, maar overgeleverd aan de Russen, omdat de 
plaats van zijn arrestatie zich in de sector van Oostenrijk bevond, die volgens de bepalingen 
in het Verdrag van Potsdam aan de Sovjet-Unie was toegewezen. Tot aan de dood van 
Stalin in 1953 heeft hij gevangen gezeten.204  
 De nieuwe wethouder J.C. van der Aa was administratief medewerker bij de 
Hollandse Kunstzijde Industrie. De Beauftragte had er op aangedrongen, dat Van Slobbe zelf 
Van der Aa tijdelijk zou benoemen. Aangezien de burgemeester dat weigerde, werd hij, net 
als De Groot, door de Duitsers aangesteld. In zijn Duitse benoemingsoorkonde werd hij als 
Bibliothekar bij dat bedrijf beschreven en aangesteld als wethouder van culturele zaken.205 
Hij was een fanatieke nationaalsocialist die zich al had laten opmerken in de NSB en 
aanverwante organisaties, o.a als leider van de nationaal-socialistische Bond voor Heem-
kunde. Na een proeftijd werd hij ook lid van de Nederlandse/Germaanse SS.206 Zolang hij 
wethouder van culturele zaken was en Van Slobbe burgemeester, bleef zijn werk tot die 
afdeling beperk maar na het vertrek van Van Slobbe en het uitblijven van een opvolger werd 
zijn invloed groter en probeerde hij tegemoet te komen aan de toenemende eisen van de 
bezetter. Ook als loco-burgemeester onder de nieuwe burgemeester G.C. Blom bleef hij 
grote invloed houden, omdat de laatste de gemeentelijke zaken zoveel mogelijk aan hem 
overliet. Tijdens zijn ‘regeerperiode’ zag de NSB haar kans schoon, in de eindfase van de 
bezetting, het stadhuis ‘binnen te dringen’. Zelfs de beruchte NSB’er en WA-man Jos 
Driessen, met wie we in een vorig hoofdstuk kennis gemaakt hebben, probeerde zich met de 
gang van zaken daar te bemoeien.207  Het betekende echter geenszins een nazificering van 
het bestuur van de gemeente. Het besturen beperkte zich in werkelijkheid slechts tot het 
pressen van burgers voor de ‘Gemeinde-Einsatz’, het werken aan het graven van tankvallen 
voor de Duitsers tegen de naderende Geallieerden.208   
 Het aantal NSB-leden onder het gemeentepersoneel, ambtenaren en werklieden, 
inclusief distributiedienst en openbaar onderwijs maar zonder de politie en het Gewestelijk 
Arbeidsbureau, bedroeg negentwintig op een totaal van ongeveer duizend  personen. 
Aanvankelijk werd gedacht dat het er veel meer waren geweest. Vijfenzeventig perso-
neelsleden in totaal werden na de oorlog aan een zuiveringsprocedure onderworpen, omdat 
ze lid, sympathiserend lid of handlanger van de bezetter zouden zijn geweest.209 Enkele 
gemeentelijke bedrijven of diensten hadden een NSB-lid aan het hoofd: Brandweer, Lucht-
beschermingsdienst en Slachthuis. Er zijn geen aanwijzingen dat een dergelijke situatie daar 
voor medewerkers of voor burgers tot meer risico’s heeft geleid van de kant van de bezetter 
dan in de andere diensten en bedrijven van de gemeente. Het enig opvallende was het 
relatief grote aantal NSB-leden bij de brandweer: zes, inclusief het hoofd zelf. Opvallend was 
echter ook het grote aantal personeelsleden van de Gemeentelijke Lichtbedrijven dat 
aanvankelijk aan de zuiveringsinstanties voor nader onderzoek werd voorgelegd: 33, 
inclusief de directeur. Daarvan bleven er slechts vijf over als werkelijke NSB-leden. Ook de 
directeur was geen lid geweest. Een verklaring voor deze gang van zaken daar is waar-
schijnlijk het feit dat directeur Leeuwenberg lid en Bredaas leider was geweest van het Zwart 
Front/Nationaal Front van Arnold Meijer, concurrent van en soms samenwerkend met de 
NSB van Mussert wanneer ergens tegen geageerd moest worden, totdat het eind 1941 door 
de Duitsers werd verboden.210  
 Veel gevaarlijker voor de burgers was het wanneer arbeidsbureau en distributie-
dienst, geen gemeentelijke diensten meer, in een gemeente door NSB-leden of hun sympa-
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thisanten werden bevolkt. Bij het arbeidsbureau was het aantal relatief groot, bij de distribu-
tiedienst was er slecht een enkeling. Niemand kon om hun diensten of controle heen.211  
 Het totaal aantal echte NSB-leden in de gemeentelijk diensten was klein. De NSB 
heeft wel geprobeerd meer leden benoemd te krijgen maar stuitte op de onwil van zowel het 
gemeentebestuur als van de leiding van de diverse gemeentelijke diensten en bedrijven. 
Naar aanleiding van de afwijzing van een NSB-lid voor de brandweer klaagde F.H. Koning, 
kringleider van de Bredase NSB, over de stelselmatige achterstelling van de leden  van zijn 
partij in de gemeentelijke diensten. Hij zou graag door de burgemeester op de hoogte 
worden gehouden van alle vacatures in de stad. Hij zou namelijk niet willen dat er tussen 
hem en de burgemeester een slechte verstandhouding zou ontstaan. Hij zou ook graag zien 
dat de hoofden van dienst beter zouden meewerken bij de benoeming van NSB-leden. Van 
Slobbe werd aangemaand “genoemde Heeren” in die zin te instrueren. Toen Koning naar 
zijn smaak niet snel genoeg antwoord kreeg, klaagde hij daarover in een volgende brief en 
constateerde dat slechts voor twee brandweerlieden een advertentie was verschenen, maar 
dat er tien waren aangenomen. Dat was voor hem het bewijs dat nationaalsocialisten op alle 
mogelijke manieren werden geweerd. Hij zou niet langer werkeloos blijven toezien hoe via 
intriges NSB-leden werden weggewerkt of niet benoemd werden. De toon van de brief beviel 
van Slobbe niet erg. Zijn antwoord was: aan het verzoek ‘om opgave van vacatures voldoe ik 
niet, de meesten moeten lopen via het arbeidsbureau of via het Bureau Overheidsvoor-
ziening in Den Haag. Bovendien zou het beter zijn als Koning met klachten zou komen “NA 
ONDERZOEK” (in hoofdletters!)’.212  
 In de processen-verbaal van de verhoren tijdens de naoorlogse zuivering zijn meer 
getuigenissen te vinden over het tegen gaan van benoeming van NSB’ers. Die getui-
genissen zijn mogelijk gekleurd door het streven zichzelf of anderen zo goed of slecht 
mogelijk voor te stellen. Het geringe aantal NSB-leden onder het gemeentepersoneel van 
Breda, minder dan in veel andere steden, is echter een bevestiging van de bewering dat een 
nazificering van het gemeentelijk apparaat zoveel mogelijk werd belemmerd.  
 
Gemeente tussen Cultuur en Kultuur 
 
De Mozartherdenking te Breda op 1 december 1941, vermeld in hoofdstuk 2, naar aanleiding 
van diens honderdvijftigste sterfdag was nog te beschouwen als een gemeenschappelijke 
interesse van Duitsers en Nederlanders voor een gevierd componist. Het kon doorgaan voor 
een culturele, apolitieke activiteit. De muzikale uitvoering in mei 1942 op het stadhuis met het 
Zepparonikwartet had ook weer componisten op het programma staan, Mozart, Schubert en 
Haydn, die zowel bij Duitsers als Nederlanders zeer geliefd waren. Door de toespraken 
daarna echter had de avond een politiek karakter gekregen. Het was duidelijk wat de echte 
bedoelingen van de NDK waren. Meebouwen aan een Nieuw Europa onder leiding van de 
Duitsers, zoals wethouder De Groot en de Beauftragte van Noord-Brabant betoogden, was 
de burgemeester, en met hem de meeste Bredanaars, een brug te ver. De lezing in decem-
ber 1942 door Goedewaagen over de geschiedenis der Nederlanden tot de vrede van 
Munster in 1648 was voor Van Slobbe het laatste bezoek aan een activiteit van de NDK. Zijn 
belangstelling voor de geschiedenis van zijn land en stad was groot. Reeds in 1941 had hij 
het initiatief genomen tot de oprichting van een redactiecommissie voor de samenstelling van 
een ‘Geschiedenis van Breda’. De nationaal-socialistische lading echter die Goedewaagen 
aan zijn lezing gaf, zal hem niet bevallen zijn.213  
 De geringe belangstelling van de Bredase bevolking voor ‘Kultuur’ zoals de NDK zich 
die voorstelde, - het beeld zal elders in het land niet anders zijn geweest -, bracht het 
departement van Volksvoorlichting en Kunsten er toe op een andere manier de kunst aan de 
bevolking te brengen en zo het culturele leven onder controle te krijgen. Overal in het land 
zouden Culturele Organisatie Commissies (COC) en Culturele Contact Raden (CCR) worden 
opgericht. De gang van zaken vanaf de oprichting tot aan het verdwijnen van COC’s en 
CCR’s is echter een mooi voorbeeld hoe een gemeentebestuur en een nationaal-
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socialistisch departement elk met een eigen agenda, gedwongen samenwerkten, of beter 
gezegd: elkaar tegenwerkten.  
 In het najaar van 1942 schreef het hoofd van de afdeling ‘Kunst voor het Volk’ van het 
departement van Volksvoorlichting en Kunsten K. Mielart aan burgemeester Van Slobbe, dat 
hij na lezing van een vraaggesprek in het Dagblad van het Zuiden met de nationaal-
socialistische wethouder De Groot gemerkt had, dat er in Breda grote belangstelling was 
voor het culturele leven. Hij zou daarover graag een gesprek hebben met als doel, net als al 
in ander steden gebeurde, te helpen bij de organisatie ervan.214 Daarop had Mielart in Breda 
een gesprek met Van Slobbe en de Groot.215 Twee maanden later kwam Mielart in een brief 
terug op het gesprek en sprak de wens uit voor een gehoor van figuren uit het culturele leven 
van de stad een uiteenzetting te geven over de bedoelingen van het departement.216 Die 
bedoelingen waren echter nogal verschillend van die van de Bredase burgemeester. De 
laatste wilde zoveel mogelijk de oude organisaties van het culturele leven van de stad 
handhaven en er de controle over houden. Mielart wenste een eenhoofdige leiding onder 
een ‘Organisator’.217 Van Slobbe ging echter verder op het plan dat hijzelf in gedachten had 
en stuurde half februari 1943 aan alle organisaties die zich op een of andere manier bezig-
hielden met kunst en culturele organisaties uitleg over wat de bedoeling was. De Culturele 
Organisatie Commissie  zou uit drie personen bestaan, met als voorzitter NSB-wethouder de 
Groot van culturele zaken, wegens diens afwezigheid voorlopig te vervangen door Van 
Slobbe zelf. Het secretariaat kwam in handen van een ambtenaar van de gemeente-
secretarie. Voor de Contactraad dacht Van Slobbe aan ongeveer vijfentwintig personen uit 
het Bredase culturele leven. Het werden er uiteindelijk tien, onder wie geen enkele nationaal-
socialist. Zij waren op 4 maart 1943, samen met de drie leden van de organisa-tiecommissie, 
aanwezig op de installatievergadering.218 Burgemeester Van Slobbe had de NDK en het 
departement op een zijspoor gezet en probeerde de oude situatie met betrekking tot het 
Bredase culturele leven zoveel mogelijk voort te zetten. Toen Van Slobbe echter in januari 
1944 de voorzittershamer overdroeg aan de NSB’er J.C. van der Aa, als opvolger van 
wethouder De Groot, duurde het niet lang of de meeste leden bedankten voor verdere 
deelname. De CCR werd opgeheven en de COC, alleen nog met Van der Aa en een tweede 
lid,sleepte zich voort tot en met de 10e vergadering van 11 augustus 1944. Van Slobbe was 
in januari 1944 met zichzelf volop aan het worstelen over de vraag of hij er als burgemeester 
mee op moest houden. Hij realiseerde zich, dat hij een beslissing moest nemen. Die liet niet 
meer lang op zich wachten.219 
 
Gemeente Breda en de vorderingen van goederen 
 
Naast de verderop in dit hoofdstuk te noemen vordering van personen kregen de stad en 
haar inwoners te maken met vorderingen van goederen. Gemeentebestuur en ambtenaren 
hadden daarin een door de bezetter opgedragen taak uit te voeren. Voor de gewone 
Bredanaars leek het er soms op, dat de Duitse vorderingen uitgingen van het stadsbestuur. 
Na de oorlog zijn daarvan in de zuiveringsdossier vele sporen terug te vinden. Wat was het 
werkelijke aandeel, vrijwillig of verplicht, van gemeentebestuur, gemeentepersoneel en 
politie bij inzamelen van de goederen?   
 Heel de oorlog door, van 1940 tot en met september 1944, werden door de bezetter 
vele soorten goederen gevorderd. Daarvan worden hier slechts die vorderingen besproken 
die de grootste indruk maakten en bijna alle bewoners op een of andere manier betroffen.220 
 Mocht de bezetter goederen vorderen? In de eerste tweeënhalfjaar van de bezetting 
had het Reichskommissariat geen algemene vorderingsbevoegdheid. Wanneer de Duitse 
bezetter economische vorderingen wenste, moest dat gebeuren via de aanwezige Neder-
landse overheden.221 De vorderingen moesten in overeenstemming zijn met de bepalingen 
in het Landoorlogreglement, dat de machtsverhouding tussen de bezetter en de bezetten 
regelde, en met de bepalingen in hoofdstuk V, art. 23 en 24 ,van de Nederlandse Aanwijzin-
gen, die handelden over de medewerking daarbij van de Nederlandse overheden en ambte-
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naren. De vorderingen of rekwisities  mochten alleen gebeuren door de vijandelijke militaire 
autoriteiten ten behoeve van het bezettingsleger en geen overdreven vorm aannemen. 
Gemeentebesturen konden een bemiddelende rol spelen tussen militaire autoriteiten en 
bevolking en protesteren wanneer de bezetter te ver zou gaan. Ze moesten er ook op 
toezien dat voor de gevorderde goederen werd betaald. Zolang de bezetter zich hieraan zou 
houden, mochten de gemeentebesturen meewerken. Al spoedig bleek echter dat de bezet-
ting van Nederland door Duitsland volgens andere regels ging verlopen dan vóór de oorlog 
voorzien waren. De bezetter verving kort na de capitulatie het militaire bestuur door een 
burgerlijk: het Rijkscommissariaat onder leiding van Seys-Inquart. De bestaande regels en 
de moeizame onderhandelingen met de secretarissen-generaal, die vaak allerhande vertra-
gingstactieken hanteerden, waren voor Seyss-Inquart reden om via de weg van Verorde-
ningen  goederen op te eisen. 
 
Metalen en kerkklokken 
 
De eerste Verordening voor goederen was de ‘Metalenverordening’ van juni 1941. Ze 
verplichtte bedrijven en particulieren alle voorwerpen die geheel of gedeeltelijk bestonden uit 
de non-ferro-metalen, koper, nikkel, tin en legeringen daarvan, in te leveren.222 Omdat de 
Duitsers geen garantie wilden geven dat de metalen alleen binnen Nederland gebruikt 
zouden worden, weigerden de secretarissen-generaal de politieke verantwoordelijkheid 
ervoor op zich te nemen maar lieten wel toe, dat het Rijksbevolkingsregister, ressorterend 
onder Binnenlandse Zaken, onder leiding van het hoofd, J. Lentz, de organisatie en uitvoe-
ring op zich nam. Het stelde in korte tijd talrijke gedetailleerde uitvoeringmaatregelen op.223 
Sommige daarvan doen nu lachwekkend en pietepeuterig aan maar werden toen zeer 
serieus besproken. Als iemand een vogelkooi had met een vogel erin, wat dan te doen met 
de vogel bij inlevering van de kooi? De talrijke gedetailleerde voorschriften schiepen daar-
door ook de mogelijkheid ze te ontduiken. Een ander praktisch probleem was, hoe konden in 
korte tijd de woningen allemaal worden gecontroleerd op het voldaan hebben aan de 
inleveringsplicht? Dat gaf ook de mogelijkheid tot ontduiking, en, als er al werd ingeleverd, dit 
mondjesmaat te doen. 
 De vordering van metalen betekende, dat de bepalingen van de bezetter door-
drongen tot in de keukens en huiskamers van iedere Nederlander. Alle mogelijke voorwer-
pen moesten worden ingeleverd: bloempotten, -vazen, -rekken, bronzen voorwerpen, borst-
beelden, emmers, eet- en drinkgerei, bonbonschalen, stoffer en blik, gongs, haardstellen, 
schoorsteenmantel-, rook- en schrijftafelgarnituren, presenteerbladen, vogelkooien, en ‘alle’ 
andere gebruiksvoorwerpen van genoemde metalen. Iedereen zou op die manier dierbare of 
minder dierbare stukken uit zijn huishouden moeten inleveren.  
 De burgemeesters kregen via Binnenlandse Zaken precieze instructies over de wijze 
van inzamelen in hun gemeente. Ze konden ook beter niet met gewoon vakantieverlof gaan 
gedurende inleverperiode. 224 De inlevering van de non-ferrometalen in Breda duurde 
officieel van 10 juli tot en met 10 augustus 1941. Tot in de kleinste details werd de registratie 
en de organisatie ervan vastgelegd met behulp van centraal aangeleverde formulieren: 
medewer-kers, taxateurs, locaties, opgekomen aantal personen, hoeveelheid en soort van 
ingeleverd metaal. Voor al het werk waren zoveel mensen nodig, dat van de distributiedienst, 
- op voor-schrift van ‘Den Haag’-, personeel werd geleend. De inwoners werden via 
mededelingen in de kranten per wijk opgeroepen naar de aangewezen inleverplaatsen te 
komen met hun metalen.  
 De werkelijke inlevering begon in Breda zes dagen later dan gepland, op 16 juli 1941 
wegens de late aankomst van de formulieren uit Den Haag.225 In de kranten was gepu-
bliceerd welke vergoedingen per kilo werden uitgekeerd: voor koper: 40 ct, nikkel 120 ct, tin: 
140 ct, voor het zware lood: 10 ct. en voor legeringen 20 ct. De uitbetalingen vonden pas 
plaats in september.226 De animo bij de burgers om in te leveren was niet groot. Landelijk 
werd, volgens De Jong, slechts een kwart of nog minder van de door de Duitsers geschatte 
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hoeveelheid binnengehaald.227 Wat het percentage voor Breda was, is niet bekend. Om dat 
te weten zou ook bekend moeten welke hoeveelheden in bezit van de burgers waren. Uit  
het rapport van augustus 1941, opgesteld door het hoofd van het Bredase inzamelings-
bureau C.J.M. Somers blijkt, dat de meeste mensen na de oproep kwamen opdagen. Dat 
komt overeen met het landelijke beeld. Van de 13.681 Bredase opgeroepenen, gezinshoof-
den en alleenwonenden -, verschenen er 355 niet. Van de toen nog zelfstandige gemeente 
Ginneken en Bavel verschenen er 211 niet van de 4588. Dat wilde niet zeggen, dat de wel 
verschenen burgers ook werkelijk iets kwamen in leveren. Van Ginneken is bekend dat van 
de verschenen burgers 1700 beweerden niets te hebben, dat ingeleverd moest worden. Het 
resultaat van de inleveringsactie in die gemeente kwam in totaal op 5.782 kg. non-ferro-
metalen, ingeleverd door 2677 personen: gemiddeld iets meer dan twee kilogram.228 Het 
gemiddelde voor de inwoners van Breda was twee kilo.229 Het grote aantal personen dat aan 
de oproep gehoor gaf bevestigt de opvatting van De Jong, dat de meesten weliswaar aan de 
oproep gehoor hebben gegeven, maar weinig of niets hebben ingeleverd.  
 Al bij al moet de vordering van metalen uit de huishoudens van de Nederlandse 
burgers een diepe indruk gemaakt hebben. Veel waren ze weliswaar niet kwijtgeraakt, maar 
het binnendringen in de persoonlijke levenssfeer van woning en bezit door de vordering 
maakte duidelijk dat de bezetter tot veel bereid en in staat was. Tegelijk betekende het 
echter een aanwijzing voor de Nederlanders dat de nood van de Duitsers wel erg hoog 
gestegen moest zijn om tot een dergelijke maatregel over te gaan. Zou dat een begin van het 
einde kunnen zijn?230  
 Even ingrijpend, of misschien nog meer, was de vordering van het metaal van 
kerkklokken en carillons in 1942. Zij gaven voor veel mensen het ritme van het maatschap-
pelijke en religieuze leven aan. Bij de eerste metalenvordering van juni 1941 waren kerk-
klokken nog uitgezonderd geweest van inlevering, evenals kerkorgels. (art. 4 van de verorde-
ning) maar de dringende behoefte van de bezetter aan grondstoffen voor de wapenproductie 
was een jaar later zo groot, dat ze het, met enige aarzeling weliswaar, aandurfden de kerk-
klokken en carillons op te eisen.  
 Toen de Duitsers plannen gingen maken om de kerkklokken en carillons te vorderen, 
konden ze gebruik maken van een bestaande inventarisatie die in de loop van 1938-1939 
door de Rijksdienst voor Monumentenzorg in Den Haag was opgesteld. Ook de Nederlandse 
verantwoordelijke instanties onderkenden reeds voor de oorlog de waarde van het klokken-
bezit voor de oorlogsproductie. Begin 1940 gaf een overzicht aan, dat er ruim 9000 klokken 
waren met een totaal gewicht van 3450 ton. 15 Procent kreeg toen het predicaat M 
(Monumentaal). Op aandrang van Monumentenzorg zegde de bezetter tijdens de oorlog toe 
van alle klokken van voor 1700, die een grote historische waarde hadden, 25 procent te 
zullen sparen.231  
 In september 1941 ontving Seyss-Inquart uit Berlijn de opdracht de vordering te 
beginnen in drie grote steden: Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Het moest ook als 
demonstratie dienen voor de bevolking in Duitsland zelf, dat niet alleen zij met een klokken-
vordering te maken kregen, maar ook de bewoners van de bezette landen. Na heftige 
protesten besloot Seyss-Inquart dat de afvoer beperkt zou worden tot één klok, als symbool. 
Met goedkeuring van ‘Berlijn’ werd op laatste dag vóór de inleverdatum van 1 november, ook 
die eis ingetrokken.232 Van uitstel kwam echter geen afstel. Begin februari 1942 schreef 
Inspecteur Kalf van de afdeling Kunstbescherming van Monumentenzorg aan een relatie in 
Utrecht, dat hij een nieuwe vordering van metalen vreesde en dat deze keer de kerkklokken 
er niet aan zouden ontkomen. Twee weken later moest hij melden dat hij de eerste lijst te 
vorderen klokken ontvangen had.233 De angst voor het weghalen van de klokken bleek 
terecht. In juli 1942 verscheen een nieuwe metaalverordening waarin de kerkklokken nu wel 
werden genoemd.234 Van katholieke zijde werd door de Utrechtse aartsbisschop Mgr. De 
Jong heftig tegen de vordering van gewijde, voor de eredienst bestemde voorwerpen, gepro-
testeerd. Seyss-Inquart werd door hem op de hoogte gesteld van zijn verbod aan de 
geestelijkheid klokken aan te geven of aan de verwijdering mee te werken. Alleen onder 
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dreiging met geweld mocht men de klokken laten weghalen.235 Toen bleek dat aan de 
vordering niet te ontkomen was en gestart zou worden in het katholieke zuiden, stelde de 
Inspectie Kunstbescherming een aantal deskundigen aan om te registreren welke klokken 
werden afgehaald.236 Het risico bestond namelijk dat ook waardevolle, monumentale klokken 
zouden worden meegenomen. Toen in Limburg in oktober daadwerkelijk met de verwijdering 
werd begonnen, leidde dat in veel plaatsen tot protesten van geestelijken en parochianen. 
Ook in enkele andere plaatsen in het land kwam het tot openlijke protesten.237 
  Behalve de kerkklokken waren er ook klokken die bestemd waren voor de niet-
kerkelijke of openbare dienst. De stadsbesturen moesten daarom ook vrezen voor de gehele 
of gedeeltelijke verwijdering van hun carillons. Eind november 1942 werden op bevel van de 
Noord-Brabantse Beauftragte de burgemeesters van de zeven stedelijke gemeenten door 
commissaris Van Rijckevorsel op het provinciehuis uitgenodigd voor een toelichting over de 
seculiere klokkenvordering en de mogelijkheid tot gedeeltelijke vrijstelling ten behoeve van 
de publieke dienst, met name de alarmering van burgers. Hun werd gevraagd een opgave 
mee te nemen van de klokken die daarvoor in de gemeente moesten blijven.238 Die lijst 
moest daarna doorgestuurd worden naar het  bureau in Den Haag, dat verantwoordelijk was 
voor de algemene organisatie van de klokkenvordering. De leiding daarvan was in handen 
van de NSB’er ir. R.A.Th. Brusse; vandaar de benaming ‘Bureau Brusse’. Vergezeld van een 
kaart van Breda met daarop in rode stippen de te behouden klokken schreef Van Slobbe, dat 
‘naar zijn mening’ op de aangegeven plekken een alarmklok moest blijven hangen: 1. Grote 
Kerk, 2. Ignatiusziekenhuis, 3. Christus Koningkerk, 4. St. Annagesticht, 5. Nederlands Her-
vormde kerk in Ginneken, en 6. Nederlands Hervormde kerk in Princenhage. Alle verzoeken 
werden door Brusse ingewilligd, met uitzondering van de grote klok van het carillon in de 
Grote Kerk.  
 Tijdens de vergadering op het provinciehuis was het Van Slobbe duidelijk geworden 
dat van de overige klokken van het carillon van de Grote Kerk er geen enkele vrijgesteld was 
van vordering, omdat het officieel, volgens de lijst van Monumentenzorg, geen M-klokken 
waren. In een brief aan Monumentenzorg betoogde Van Slobbe dat die situatie, ook naar de 
mening van het provinciebestuur, op een misverstand moest berusten. Het Bredase carillon 
was op een lijn te stellen met dat van de Sint Jan in Den Bosch, dat wel als monumentaal 
was opgegeven. Hij zou graag een gesprek over het onderwerp willen. Aangezien hijzelf 
verhinderd was, zou het gevoerd kunnen worden met directeur Hornix van Openbare 
Werken.239 Of en wanneer het gesprek heeft plaatsgehad, is onduidelijk. Het heeft in ieder 
geval niet geleid tot een aanwijzing van meer Bredase klokken met een M als ‘monu-
mentaal’.    

Begin december 1942 waarschuwde de provinciecommissaris de burgemeesters van 
Noord-Brabant, dat waarschijnlijk spoedig tot ‘het afnemen van de klokken’ zou worden 
overgegaan. Een niet onbelangrijk deel daarvan zou echter, volgens een mededeling van de 
secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher-
ming aan hem, gespaard kunnen blijven, aan de hand van het in 1939-1940 gemaakte 
overzicht. Het was van belang, aan de hand van de meegestuurde provinciale lijst van de als 
monumentaal aangemerkte klokken, te controleren of ze ook werkelijk van een grote witte M 
waren voorzien en een certificaat hadden. De niet voor bescherming in aanmerking komende 
klokken zouden bij het afhalen in drie categorieën verdeeld worden: A. B, en C. waarbij de C-
groep de hoogste oudheidkundige waarde aangaf. Dat zou gebeuren in een voorlopige 
opslagplaats, in aanwezigheid van de door Monumentenzorg voor Noord-Brabant aange-
stelde deskundige.240 De voorlopige Bredase opslagplaats, waarom het Rijksbureau voor 
Non-Ferro-Metalen in Den Haag Van Slobbe verzocht had, werd het veilinggebouw , gelegen 
aan spoor- en waterwegen.241 Van daaruit zouden de verzamelde klokken, voorzien van een 
‘P’ voor Prüfung (nog te onderzoeken) naar de centrale verzamelplaats, in Tilburg worden 
overgebracht en gekeurd worden.  
 De burgemeester zag aankomen dat het grootste deel van het carillon zou 
verdwijnen. Zijn interventies bij de Beauftragte en het gesprek van NSB-wethouder De Groot 

 154 



met de Duitse vertegenwoordiger in de provincie hadden tot niets geleid. Ook niet voor het 
oudste klokje (1502) van Breda, dat in het torentje van de Ambachtsschool hing en volgens 
hem abusievelijk niet voorzien was van een M.242 Van Slobbe besloot op de valreep een 
plaatopname van het carillon te laten maken voor de Nederlandse Omroep.243 
 Eind maart 1943 was het zover en werden de klokken naar beneden getakeld. Dat 
ging niet altijd gemakkelijk. Vooral de grote luiklok gaf problemen. In de Bredase kranten 
werd erover bericht, ook over de laatste vergeefse pogingen die de burgemeester had 
ondernomen ter redding van het carillon. De zeven oudste klokken mochten blijven 
hangen.244 Het grootste deel van het Bredase carillon werd dus, voorzien van de P. van 
Prüfung  naar Tilburg overgebracht. Daar zijn ze nog meer dan een jaar in depot gebleven. 
Toen in april en mei 1944 duidelijk was, dat de klokken zich nog steeds in Tilburg bevonden, 
werd geprobeerd ze terug naar Breda te brengen voor de in juli te houden Rembrandtweek. 
In die week werd namelijk ook een carillonconcert gepland. NSB-loco-burgemeester Van der 
Aa heeft bij de secretaris-generaal van Volksvoorlichting en Kunsten vergeefs geprobeerd ze 
daarvoor terug te laten brengen.245 Toen de Duitse bezetter na Dolle Dinsdag aan zijn grote 
terugtocht begon, werden de lichte klokken in Tilburg, die met de hand op wagens konden 
worden gezet, alsnog weggevoerd. Daar zat een groot deel van de Bredase klokken bij.246 
Onwerkelijk, en in bepaald opzicht ook wel cynisch te noemen, was het gespreksonderwerp 
‘klokken’ in de vergadering van B&W op 21 maart 1944 onder leiding van de NSB’er Van der 
Aa. Bij die gelegenheid werd, naar aanleiding van een ontvangen folder van de bekende 
klokkengieterij Eysbouts, over het herstellen en gieten van klokken na de oorlog gespro-
ken.247 Na de bevrijding van de stad begaf stadsbeiaardier J. Maassen zich met een vracht-
auto van de firma Stoof naar Tilburg. Hij kon daar alleen de klokken opladen die voor de 
haastige bezetter te zwaar waren geweest om mee te nemen.248  
 
Fietsen 
 
Begin juli 1942 deelde Weermachtsbevelhebber Christiansen aan Seyss-Inquart mee, dat hij 
in verband met een snelle verplaatsingmogelijkheid van de reservetroepen binnen twee 
weken ongeveer 50.000 herenfietsen nodig had. De Rijkscommissaris besloot daarop tot een 
invorderingsactie over te gaan en gaf de eis door aan de secretarissen-generaal van 
Binnenlandse Zaken en Economische Zaken ter uitvoering. Zij beperkten de inzameling tot 
gemeenten boven de 10.000 inwoners. De burgemeesters en de gemeentepolitie kregen 
opdracht de inzameling te organiseren.249 Zaterdag 18 juli 1942 arriveerde ’s avonds op de 
gemeentehuizen van de 17 stedelijke gemeenten van Noord-Brabant, die voor de inzame-
ling in aanmerking kwamen, een telegram van Binnenlandse Zaken met de opdracht tot 
vordering van fietsen voor de Wehrmacht over te gaan. Drie dagen erna, de 21e,  zouden ze 
al ingeleverd moeten worden. Het aanvankelijke aantal zou 0,9 % van het aantal inwoners 
moeten zijn. In hetzelfde telegram werden ook de beroepen opgesomd die van de vordering 
waren uitgesloten.250 Op zondagmorgen 19 juli besprak Van Slobbe de zaak met commis-
saris van politie De Bruijn en gaf hem opdracht de invordering uit te voeren. Het aantal in te 
vorderen fietsen werd op advies van secretaris-generaal Frederiks aangevuld met 25 % 
extra met het oog op later weer vrij te geven fietsen en zo zeker aan het quotum te komen. 
Voor Breda betekende het een kleine 600 in te vorderen exemplaren. Politiepersoneel, leden 
van de beroepsbrandweer en de luchtbeschermingsdienst, ongeveer 200 man, moesten 
maandag 20 juli elk drie fietsen vorderen tegen afgifte van een ontvangstbewijs en een 
instructie over de vrijstellingen. De planning voor de maandag werd echter doorkruist door 
luitenant Hirsch van de Bredase Wehrmachtskommandantur. Hij vertelde, (eigenmachtig?) 
dat in opdracht van de Befehlshaber der Wehrmacht  maandag vóór vier uur ’s middags 
2000 (!) fietsen dienden te zijn ingeleverd op de Cavaleriekazerne. De eis veroorzaakte 
paniek bij Van Slobbe en de politie. De burgemeester nam onmiddellijk contact op met 
Binnenlandse Zaken en toen hij daar geen gehoor kreeg belde hij Frederiks thuis op met de 
vraag wat er van de nieuwe eis klopte. Die maakte zich er vanaf met de opmerking dat zijn 
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telegram van zaterdag gebaseerd was op instructies van de civiele Duitse autoriteiten en dat 
hij van de eis van de Duitse Wehrmacht geen weet had, dus daar ook geen mening over kon 
geven, omdat die buiten hem om was gegaan. Vervolgens informeerde Van Slobbe bij de 
Bredase Kommandantur  wat er van de nieuwe opdracht juist was. Daar kreeg hij geen be-
vestiging van de opdracht van de luitenant, ook niet nadat de Kommandantur geprobeerd 
had contact te leggen met het bureau van de Wehrmacht in Den Haag. Daar werd niet 
opgenomen. Wat moest Van Slobbe doen? Afgaan op de instructies van Binnenlandse 
Zaken of aan de veel ruimere eis van het Duitse leger, die hij nergens bevestigd had 
gekregen? Hij besloot tot het laatste. Nog diezelfde zondag gingen politiemannen de stad 
rond bij de mensen die in aanmerking kwamen voor inlevering met de opdracht een fiets te 
brengen naar de Cavaleriekazerne. Bovendien werd beslag gelegd op de fietsen in de 
fietsenstalling van het station. Terwijl op maandag ongeveer 2000 mensen aanstalten maak-
ten of bezig waren hun fiets in te leveren, ontving Van Slobbe van de Wehrmachts-
kommandantur de mededeling dat slechts het aantal door Binnenlandse Zaken gevraagde 
aantal hoefde te worden ingeleverd, ongeveer 500. Dat was maar goed ook, want van de 
vele door de burgers binnengebrachte fietsen werden er slechts 343 geschikt geacht voor 
inlevering bij de Duitsers. Het streefgetal werd echter, met enige moeite, bereikt door naast 
uit de fietsenstallingen gehaalde fietsen nog eens een tachtigtal fietsen aan huis te 
vorderen.251 Van Slobbe kon op de twee telegrammen van secretaris-generaal Frederiks 
antwoorden dat hij vóór 18.00 uur het benodigde aantal beschikbaar zou hebben.252 Ze 
werden een paar dagen later daadwerkelijk bij de Kommandantur ingeleverd.253 
 Een paar categorieën waren vanaf het begin van inlevering vrijgesteld: leden van 
politie, brandweer en luchtbeschermingsdienst, en Nederlanders werkzaam bij een Duitse 
instelling of organisatie, voorzien van een Ausweis. De overige personen, die voor een 
uitzondering in aanmerking kwamen, kregen dat pas te horen na inlevering van hun fiets, 
tegelijk met de bekendmaking hoe ze op het stadhuis een vrijstelling konden aanvragen van 
inlevering van de al ingeleverde fiets.254 Het aantal daadwerkelijk aan de Kommandantur van 
de  Wehrmacht  te Breda geleverde fietsen bedroeg uiteindelijk 468 exemplaren.255 Aan 382 
eigenaren daarvan werd de door de Duitsers vastgestelde vergoeding van fl. 50,- uitbetaald, 
totaal fl. 19.100. De rekening hiervan werd half oktober 1942 opgestuurd naar de hoofdinten-
dant ‘beim Wehrmachtsbefehlshaber’  in Den Haag. 
 Na onderzoek door de gemeente bleken 35 personen recht te hebben op een nieuwe 
fiets, omdat zij hem, in de bewoording van de bepaling ‘onmisbaar nodig’ hadden ter uitoefe-
ning van hun beroep, en over geen ander fiets uit het gezin konden beschikken. Aangezien 
nieuwe fietsen echter meer kostten dan de vergoeding van fl. 50,- , - de prijs varieerde van fl. 
69 tot fl. 93 -, moest de eigenaar de meerprijs in principe zelf bijleggen. De kosten van de 
door de gemeente aangeschafte fietsen bedroegen, na aftrek van de eigen bijdragen door 
betrokkenen, fl. 1976,-. In zijn geheel heeft de gemeente Breda ruim fl. 2.100,- aan de 
fietsenvordering moeten uitgeven en bij de bezetter gedeclareerd.256  
  
Terugkijkend op de gang van zaken tijdens de fietsenvordering van juli 1942 valt een aantal 
opvallende zaken te noteren. Allereerst de korte tijdspanne waarbinnen de telegrafische 
beslissing van Binnenlandse Zaken in de gemeenten aankwam: zaterdagavond 18 juli half 
tien, en het tijdstip van aflevering van de fietsen bij de gemeente: dinsdag 21 juli. Heel snel 
diende in de loop van de zondag een regeling gemaakt te worden ter inlevering, die diezelfde 
dag al doorkruist werd door de  waarschijnlijk eigenmachtige beslissing van de luitenant van 
de Duitse Wehrmacht, dat er veel meer fietsen moesten worden ingeleverd. Toen op 
maandagochtend vele mensen met de fiets bij de Cavaleriekazerne aankwamen, bleek de 
eis van 2000 fietsen van de luitenant niet te kloppen, met het gevolg, dat na keuring het 
grootste deel weer moest worden terugbezorgd aan de eigenaren. Het betekende, dat politie 
en ambtenarij die dagen onder grote spanning de onaangename Duitse eis moesten 
organiseren en uitvoeren onder leiding van burgemeester en politiecommissaris. Dat roept 
tegelijkertijd echter ook de vraag op, waarom die intensieve medewerking aan de fietsen-
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vordering in Breda, net als in de overige Noord-Brabantse steden en veel andere 
Nederlandse gemeenten, zo vanzelfsprekend leek te verlopen. Was er geen aarzeling of 
zelfs tegenstand? Uit de oorlogsperiode zijn daarvan geen sporen of getuigenissen te 
vinden, wel uit de periode na de oorlog. Bij getuigenissen uit de laatste periode moet echter 
opgepast worden voor de beoordeling ‘post factum’, het inzicht achteraf. Eén van de 
beschuldigingen aan het adres van burgemeester Van Slobbe, tijdens de zuivering na zijn 
staking, was zijn gewillige medewerking aan de vorderingen in het algemeen en het 
tegengaan van sabotage. Zijn verweer daarop was, dat een formele medewerking een goede 
dekmantel was voor tegenwerking bij de uitvoering door de ambtenaren. Van die tegen-
werking wenste hij echter niet op de hoogte te worden gesteld.257 Met betrekking tot de 
fietsenvordering schreef een Bredanaar naast het krantenknipsel over de fietsenvordering in 
zijn verzameling oorlogsherinneringen en oorlogsdocumenten: ‘Hier in Breda werden wij 
bijtijds gewaarschuwd door kennissen en door de politie. De vordering was hier reuzesof, 
oude karretjes en vooral lekke banden’.258 Wanneer we op de twee getuigenissen afgaan, is 
de conclusie aanvaardbaar, dat de daadwerkelijke uitvoering en het resultaat niet overeen-
kwamen met de Duitse planning en bedoelingen. Er is nog een andere reactie bekend, van 
ex-inspecteur en waarnemend commissaris van politie J.P.C. Mansvelt, met beschuldi-
gingen aan het adres van commissaris van politie De Bruijn. Die zou bij de fietsenvordering 
actief hebben meegewerkt en in het begin daarvan in een toespraak gezegd hebben, dat de 
bezetter gehoorzaamd moest worden en wie dat niet wilde beter zijn jas aan de kapstok kon 
hangen.259 Zijn getuigenis is echter eerder een rancuneuze reactie op de, naar zijn smaak 
onheuse behandeling die hij in het begin van de bezetting van de zijde van burgemeester en 
politiecommissaris had ondervonden. In zijn relaas over de gebeurtenissen bij de fietsen-
vordering zitten nogal wat andere onjuistheden.260 De medewerking van burgemeester Van 
Slobbe aan de fietsenvordering was ook een gevolg van de nauwe relaties die hij, net als 
veel andere burgemeesters, onderhield met secretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse 
Zaken, die van uur tot uur nauwkeurig op de hoogte wenste te worden gehouden van het 
resultaat van de vordering. Of Frederiks ook van mening was dat bij de uitvoering gesabo-
teerd of geknoeid kon worden, of dat hij daarvan uitging, is niet aan te tonen of aannemelijk 
te maken. Voor hem was het belangrijkste, dat hij erin geslaagd was de eis tot vordering te 
beperken tot gemeenten met meer dan 10.000 inwoners en tot nog geen tien procent van het 
inwoneraantal. Wanneer hij eenmaal een compromis met de Duitsers had bereikt, probeerde 
hij dat bij zijn burgemeesters ook uitgevoerd te krijgen.  
 De na de oorlog, en zelfs tot voor kort nog wel eens vermelde kreet ‘eerst mijn fiets 
terug’ is op basis van de vordering van juli 1942 slechts gedeeltelijk juist te noemen. Slechts 
een klein bevolkingsdeel raakte toen zijn fiets kwijt en kreeg daar een schadeloosstelling 
voor van fl. 50,-, en soms zelfs een nieuwe fiets. Vervelend voor de benadeelden was echter 
dat voor dat geld bijna geen nieuwe of zelfs oude fiets meer te krijgen was, zeker niet met 
goede banden. De bewegingsvrijheid van de bewoners van ‘fietsland’ Nederland werd zo 
steeds meer beperkt. Dat was misschien ook wel de bedoeling van de Duitsers, naar de 
meningen van sommigen.261 Veel erger voor fietsen en bezetters werd het in de paar laatste 
oorlogsjaren toen duidelijk werd, dat Duitsland de oorlog ging verliezen. ‘Vorderen’ werd 
‘afpakken’ zonder meer, stelen! Omstreeks Dolle Dinsdag in september 1944 zijn veel meer 
mensen hun fiets, maar dan  zonder enige vergoeding, kwijt geraakt dan in 1942. 
 Het vorderen en het stelen van fietsen door de Duitsers heeft in de naoorlogse 
verhalen over de bezetting lange tijd  een prominente rol gespeeld, getuige de kreet: ‘eerst 
mijn fiets terug!’ Het was een eenvoudige en gemakkelijke manier voor het tentoonspreiden 
van een anti-Duitse gezindheid, maar ook begrijpelijk gezien de betekenis die het vervoer-
middel voor de meeste Nederlanders had voor hun bewegingsvrijheid en als goedkoop 
middel van transport.  
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Radiotoestellen 
 
Vanaf het begin van de bezetting probeerden de Duitsers gedragingen en gedachten van de 
Nederlanders te beïnvloeden, aanvankelijk met zachte hand. Belangrijk was daarbij de 
beheersing van wat via de verzuilde omroepen in de huiskamers binnenkwam aan informatie 
en ontspanning. Al eerder is een aantal maatregelen vermeld die daartoe werden genomen. 
In mei 1940 waren de omroepen onder toezicht van de Rundfunkbetreungsstelle gesteld, in 
december van het zelfde jaar werden alle radio-distributiecentrales onder controle van het 
Rijk gebracht. In maart 1941 ontstond een Rijksradio-omroep die een einde maakte aan het 
bestaan van de afzonderlijke omroepen.262 Daardoor was alle nieuws dat in Nederland werd 
uitgezonden onder Duitse censuur en invloed gekomen. Buitenlandse, onafhankelijke 
nieuwsbronnen konden alleen nog maar beluisterd worden via buitenlandse, niet nationaal-
socialistische zenders, die alleen via een eigen radiotoestel konden worden ontvangen. In de 
meeste gevallen waren dat de Engelse zenders van de BBC en de zender van “Radio 
Oranje’, vanuit Londen. Om hun invloed onmogelijk te maken zouden alle radiotoestellen 
ingeleverd moeten worden of onklaar gemaakt voor buitenlandse zenders. Al in 1940 
overwogen sommige Duitse instanties daartoe over te gaan. Het idee werd echter voorlopig 
nog niet in praktijk gebracht omwille van de antipathie die het bij de bevolking zou kunnen 
opwekken.263  
 De Duitsers moesten echter constateren, dat veel Nederlanders ter vervanging van 
de gelijkgeschakelde Radiodistributie of Draadomroep overgingen op de aanschaf van een 
radiotoestel dat buitenlandse zenders kon ontvangen.264 De enige mogelijkheid ter oplossing 
van deze ongewenste situatie was de confiscatie van alle particulier toestellen. De beslissing 
viel naar aanleiding van de April-meistakingen van 1943. Voor betrouwbaar geacht nieuws 
daarover was op grote schaal naar BBC en Radio Oranje geluisterd.265 De koppeling  van de 
beschikking van de ‘Hoogere SS- en Politieleider’ Rauter  ‘betreffende het verbeurdverklaren 
van radio-ontvangsttoestellen’ aan de April-meistakingen is ook letterlijk te constateren uit 
het feit, dat de beschikking een bijlage was bij decreet van de Rijkscommissaris over de 
opheffing van het politiestandrecht, dat als gevolg van de stakingen van kracht was 
geworden.266 Alle radiotoestellen, toebehoren en onderdelen werden met onmiddellijke 
ingang verbeurd verkaard. 14 Mei 1943 stond de beschikking in de kranten. Die zelfde dag 
kregen de burgemeesters in hun functie van ‘politiegezagsdragers’ de circulaire met zeer 
gedetailleerde richtlijnen over de uitvoering van de Gewestelijk Politiepresident in Den Bosch 
toegestuurd. Een aantal malen moest een vervolgcirculaire worden toegestuurd vanwege de 
ingewikkeldheid van de richtlijnen en de vele ingebrachte vragen vanuit de gemeenten, o.a. 
naar aanleiding van het onjuiste gerucht dat de politie van inlevering zou zijn vrijgesteld.267  
 Voor westelijk Noord-Brabant werd F.H.G. van Utenhove, dienstleider van de Rijks-
radiocentrales of radiodistributiediensten, district Breda, met de technische uitvoering en 
controle belast.268 Hij was lid van de NSB en bij het uitbreken van de oorlog technisch 
ambtenaar bij de gemeentelijke Lichtbedrijven en de Bredase radiodistributiecentrale. Na-
mens de gemeente was P.J. Cruysen, ambtenaar bij Bureau Bevolking, met de organisatie 
van de inname belast. De aanwijzingen voor de inlevering waren zeer gedetailleerd. De 
inlevering moest gebeuren per serie straten bij afzonderlijke inleverbureaus, binnen drie 
weken na de bekendmaking van de beschikking van Rauter van 13 Mei. In de laatste week 
van mei werd tweemaal door middel van affiches en kranten een serie straten bekend-
gemaakt. De in beslag genomen toestellen moesten, met toebehoren en reserveonderdelen, 
worden geregistreerd en voorlopig opgeborgen in een centrale bewaarplaats in de stad. In 
Breda werd daarvoor een huurcontract voor een jaar afgesloten tussen burgemeester Van 
Slobbe en de directeur van het V&D warenhuis in de Karrestraat. De maandelijks huur van 
de ruimte bedroeg fl. 750,- per maand.269 Ook toestellen van omliggende gemeenten werden 
daar opgeslagen. 
 Van Utenhove was vanaf het begin ontevreden over de manier van inzamelen. Hij 
wilde een betere bewaking van de ingeleverde toestellen en een fouillering van het perso-

 158 



neel, met inschakeling van de politie. Hij deed zijn beklag bij de burgemeester over de 
geringe medewerking en laksheid van de politie. Die had wel mondeling medewerking 
toegezegd maar na tien dagen was daar nog niets van terechtgekomen.270 Ook op andere 
manieren werd gefraudeerd en gesaboteerd. ‘Strikt vertrouwelijk’ schreef de Gewestelijk 
Politie President aan de burgemeesters, dat na de afkondiging van de beschikking een 
levendige handel was ontstaan in oude toestellen en onderdelen. Die werden dan ingeleverd 
en de ‘moderne’, betere toestellen werden thuis gehouden. Vooral de ‘meer gegoeden’ 
konden zich op deze manier aan de inleveringsplicht onttrekken. Om dat te voorkomen 
moesten door de politie bij alle Bredase handelaren tegelijk, op woensdag 9 juni 1943, 9.00 
uur, de afleveringsregisters van verkochte toestellen, die sinds 1937 waren bijgehouden, 
worden opgehaald. Een handelaar die geen register meer had zou moeten uitleggen wat er 
mee gebeurd was. Na enkele dagen stuurde de commissaris van politie aan de burge-
meester een lijst met gegevens van 41 Bredase handelaren. Bij tweeëntwintig van hen was 
een afleveringslijst in beslag genomen. De overigen hadden allemaal een reden opgegeven, 
waarom ze die niet meer in bezit hadden: twaalf van hen hadden de lijst vernietigd na de 
opheffing van het Centraal Bureau in 1941, twee hadden hem al opgestuurd naar het 
Centraal Bureau, twee hadden hem verbrand, één had de brief met het oud papier 
meegegeven en drie waren hem kwijtgeraakt.271 De ingeleverde toestellen moesten in 
opdracht van de Duitsers streng worden bewaakt door de politie. De gemaakte kosten voor 
de bewaking in het V&D-magazijn diende de gemeente voor te schieten uit eigen zak, later 
zouden ze gedeclareerd kunnen worden in Den Haag, bij de HSSPF Rauter.272  

De lijsten met ingeleverde toestellen werden, met een in het Duits gesteld 
begeleidend schrijven van Van Slobbe naar Den Haag gestuurd: ‘In der Anlage be-ehre ich 
mich Ihnen die Liste der eingelieferten Rundfunkempfanggeräte zugehen zu lassen’. De lijst 
bevatte 1971 ingeleverde en opgeslagen toestellen.273 Ook Van Utenhove, dienstkringleider 
van het Rijksradiobedrijf in de regio Breda  ontving afschriften van de lijsten. Volgens hem 
klopten de aantallen op de lijst niet met de werkelijk aanwezige toestellen. Bovendien waren 
bij verscheidene toestellen lampen en luidsprekers opzettelijk vernietigd.274 De boven 
geschetste onbetrouwbare gang van zaken bij de inlevering, en de houding van de burge-
meester daarbij, wordt door naoorlogse getuigenis van P.J. Cruysen bevestigd: Van Slobbe 
had hem met de organisatie van de inlevering van de toestellen belast en de inname in 
handen had gelegd van ‘goede’ mensen. Daardoor waren, aldus Cruysen, ‘onnoemelijk veel 
radio’s in handen gebleven van de burgers’.275  
 Een ander probleem was de bewaking van de opslagplaats van de toestellen. In de 
maand mei (1943) klaagde de ‘Leider van het district Breda van de Radiocentralen’ bij de 
burgemeester over het gebrek aan goede controle en bewaking. Ook vroeg hij om hulp bij de 
bewaking van de toestellen in het gebouw en fouillering door politiemensen van verdacht 
personeel. Hij had dat al eerder zonder resultaat gevraagd aan politie-inspecteur Migo maar 
nog steeds niet gekregen. Naar aanleiding van een inbraak in een niet nader aangeduide 
opslagplaats in zijn gewest gaf de Gewestelijk Politiepresident te Eindhoven de burge-
meesters daarna opdracht de opslagplaatsen door de politie te laten bewaken door ze in de 
surveillance op te nemen. Van een controle in het opslaggebouw was hierbij nog geen 
sprake. De verantwoordelijkheid voor de ‘bewaring’ of het beheer van de toestellen in de 
opslagruimte werd door de gewestelijk Politiepresident opgedragen aan de districtsleider van 
de radiocentrale. Die zou ook mogen beslissen wie er tot de opslagplaats mocht worden 
toegelaten.276 De Bredase Korpschef van politie protesteerde hier fel tegen bij de burge-
meester. Hij zou geen verantwoordelijkheid voor de bewaking op zich kunnen nemen 
wanneer hij geen zeggenschap meer mocht hebben over de personen die in het gebouw 
mochten worden toegelaten. De bestaande regeling gaf hem die mogelijk wel en diende 
volgens hem gehandhaafd te worden. Er viel namelijk geen onderscheid te maken tussen 
‘bewaking’ en ‘bewaring’. Van Slobbe gaf de politiecommissaris gelijk en berichtte de 
Gwestelijk Politiepresident over zijn beslissing.277 Het betekende, dat de politie zo een betere 
controle hield over de gang van zaken in de opslagplaats en de invloed van de NSB kon  
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verminderen, ‘geknoei’ zou dan makkelijker zijn. Waarschijnlijk werd hiertegen geprotes-
teerd. Een paar maanden later werd op last van de SIPO (Sicherheitpolizei) de bewaring en 
het beheer weer in handen gelegd van de PTT en diens plaatselijke ondergeschikte lei-
ders.278 Voor Breda was dat Van Utenhove, lid van de NSB. 
  
De beschreven gang van zaken bij de vorderingen van kerkklokken, metalen, fietsen en 
radiotoestellen maakt duidelijk dat er op twee manieren naar de uitvoering van de vorde-
ringsacties kan worden gekeken. De overheid wekte, in ieder geval officieel, de indruk mee 
te werken aan een goed verloop van de opgedragen acties. Tegelijk echter wordt ook 
duidelijk, dat de werkelijke uitvoering, vaak door personeelsleden uit het midden- of lagere 
niveau, op verschillende manieren kon worden gesaboteerd, al of niet met medeweten van 
hun superieuren. Het  bood daarnaast bij de zuiveringen na de bevrijding, aan critici van de 
gezagsdragers de mogelijkheid hun ressentimenten ten opzichte van deze superieuren uit te 
spreken.  
 
Distributiedienst 
 
Het fungeren van de Distributiedienst geeft een goed voorbeeld van de soms moeilijk te 
onderscheiden grens tussen ‘meewerken’ en collaboreren’. Reeds voor het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog, in 1939, werd als onderdeel van de oorlogsvoorbereiding een 
centraal geleid distributiesysteem voor levensmiddelen en andere goederen opgezet om in 
moeilijke tijden te zorgen voor een eerlijke verdeling van de eerste levensbehoeften van de 
inwoners. Het Centraal Distributiekantoor bevond zich in Den Haag. Vanaf september 1939, 
en tijdens de oorlog, werd van daaruit een stroom van circulaires en aanwijzingen gestuurd 
naar de 500 distributiekringen waarin het land verdeeld was. Om die allemaal bij te houden 
kregen ze van het ministerie van Economische Zaken een ‘Handleiding voor de Gemeente-
besturen voor de uitvoering van distributiemaatregelen’ toegestuurd, bestaande uit een 
losbladig systeem, dat gemakkelijk aangevuld en gewijzigd kon worden.279 Grotere gemeen-
ten vormden met omliggende plattelandsgemeenten  gemeentelijke distributiediensten.280 In 
de gemeenteraad van 21 september 1939 kon voorzitter Van Slobbe meedelen dat in 
samenwerking met de omliggende gemeenten Ginneken, Princenhage, Teteringen en Ter-
heijden een distributiedienst was opgericht, distributiekring nr. 236, voor de regio Breda. In 
een eerdere raadsvergadering had hij de oprichting al aangekondigd. De burgemeester zou 
aan het hoofd staan en er zouden voorlopige distributiestamkaarten worden uitgedeeld.281 
Woensdag 30 augustus vond op vier plaatsen in de stad de uitreiking plaats van wat bekend 
is geworden als de ‘Eerste Distributiestamkaart.282 De Tweede Distributiestamkaart (TD) 
zou, met veel problemen, volgen in de tweede helft van de bezettingsperiode. 

en.  

 Hoofd of directeur van de Bredase kring was, vanaf de oprichting tot aan de opheffing 
in 1949, R.L.I.M.  ter Veer. Daarvoor was hij een aantal jaren hoofd geweest van de Dienst 
Jeugdwerkloosheidzorg van de stad.283 Na de oorlog werd het door de waarnemend 
commis-saris van de Koningin in Noord-Brabant, op advies van de zuiveringscommissie voor 
ambte-naren, niet nodig geacht  ‘eenige maatregel’ tegen Ter Veer te treff 284

 Gedurende de gehele periode van het bestaan van de distributiedienst werd er door 
personeelsleden gefraudeerd, waarschijnlijk vaak in samenwerking met burgers. Naarmate 
de oorlog vorderde, werd fraude steeds meer een vorm van sabotage ten gunste van joodse 
en niet-joodse onderduikers. Daarnaast  werd door middel van overvallen en vernietiging 
getracht het systeem in zijn geheel te ontwrichten. Het negatieve begrip sabotage kreeg op 
die manier een positieve inhoud. De invoering van de Tweede Distributiestamkaart, versnel-
de deze ontwikkeling. Naast fraude als een vorm van eigen belang ontstond  zo een 
altruïstische vorm.285  
 Van aperte, met naam en toenaam genoemde, fraudegevallen in Breda is niet veel 
bekend. Wel is duidelijk dat de algehele organisatie van de dienst vanaf het begin zo slecht 
en chaotisch was, dat misbruik gemakkelijk mogelijk was en moeilijk op te sporen. Begin 
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september 1942 ontving burgemeester Van Slobbe van de adjunct-boekhouder van het 
kantoor van Gemeenteontvanger M.H.J. Berbers een verontrustend rapport over de Kassier-
Waardebeheer, beheerder van ondermeer de distributiebonnen. Diens dienst was een 
‘troosteloos beeld van verwarring en wanorde’. De kassier, een ex-winkelier, ‘actief en 
eerlijk’, maar zonder administratieve ervaring, had daardoor geen overwicht op het personeel 
van zijn afdeling, dat voor een groot deel uit ongeschoold personeel bestond: een ex-
melkventer, een werkeloos onderwijzer, en een vrijwel ongeschoolde volontair.286  Als gevolg 
van dit rapport werd de Dienst Waardebeheer gereorganiseerd en leek een verbetering te 
constateren.287 Berbers bleef echter wantrouwig. De dienst Waardebeheer was weliswaar 
gereorganiseerd en werkte daardoor ook beter maar er bleef veel weerstand tegen bestaan. 
Ook de tegenstrijdigheid tussen de vele voorschriften en de praktische uitvoerbaarheid was 
oorzaak van verwarring bij het personeel, dat te veel wisselde. Ook op de controle door 
accountants van het Centraal Distributiekantoor (CDK) had Herberts de nodige kritiek. De 
accountants en hun lastgevers werden weliswaar met ontzag bekeken en benaderd maar 
ook ‘hun capaciteiten zijn waardeloos’. Als zij hun oordeel moeten geven over de reorga-
nisatie bestaat vermoedelijk de kans dat die weer wordt teruggedraaid en de afdeling 
Waardebeheer weer grondig in de war wordt gestuurd.288 Begin oktober werd de kwestie 
besproken met de burgemeester aan de hand van een voor hem geschreven nota door de 
Gemeentesecretarie. De opzet en bedoelingen van Berbers werden daarin onderschreven, 
maar het is niet aan te nemen, dat de Dienst Waardebeheer en de distributiedienst in haar 
geheel beter zijn gaan werken, gezien de vele personeelswisselingen en -aanvullingen die 
nog volgden. Bovendien moest van ‘Den Haag’ de regeling voor de onderkassiers weer 
gewijzigd worden. 
 De reorganisatieperikelen van de afdeling Waardebeheer van de distributiedienst 
waren niet louter een zakelijk probleem. De door Berbers genoemde ex-winkelier was P.J. 
Slikboer, sinds 8 juni 1942 in dienst als beheerder. In een rapport van de Bredase afdeling 
van de NSB was over hem, en nog een paar andere medewerkers van de distributiedienst, 
geklaagd, dat ze anti-NSB en anti-Duits waren en juist daarom door Van Slobbe waren 
aangenomen.289 Of dat ook werkelijk de reden was geweest voor Van Slobbe om ze te 
benoemen, is niet zeker, en niet via andere dan NSB-bronnen te staven. De beschuldiging 
door de NSB was echter via de Beauftragte in Den Bosch ook in Den Haag terecht 
gekomen.290 Begin oktober 1942 werd Van Slobbe door de Beauftragte schriftelijk ter verant-
woording geroepen over de aanstelling. De burgemeester kon de benoeming niet ontkennen 
en kreeg opdracht de betrokken personeelsleden te laten ontslaan wegens hun ‘politieke 
opstelling’. Hij kon niet anders dan de opdracht doorgeven aan de directeur van de Bredase 
distributiekring. Wel wilde hij van de Beauftragte nog weten wat nu precies de reden voor het 
ontslag was, onder het mom, dat hij daar dan voortaan rekening mee zou kunnen houden.291 
 De ontslagkwestie maakte de door Berbers bepleite reorganisatie nog gecom-
pliceerder. Het bleef klachten regenen over de kwaliteit van het personeel en de distribu-
tiedienst zelf. De dienst werd ook steeds meer gebruikt als vluchthaven voor degenen die 
zich wilden onttrekken aan de arbeidsinzet en die kans werd steeds groter door de nood-
zakelijke groei van het aantal medewerkers in vaste en tijdelijke dienst. Een poging van de 
Noord-Brabantse Fachberäter bij de gewestelijke arbeidsbureaus van de provincie jonge 
mannen bij de distributiedienst te laten vervangen door meisjes leed schipbreuk. Voor Breda 
betekende het dat twintig jongemannen vrij zouden komen, gezien hun leeftijd, voor de 
arbeidsinzet. Op de vraag werd echter niet ingegaan.292 
 In juni 1942 telde de dienst een kern van 60 vaste leden en 35 losse uitreikkrachten, 
95 in totaal. Het CDK adviseerde de burgemeester, hoofd van de distributie-dienst, het 
aantal vaste leden op te voeren tot 98. Toen Breda het aantal in de loop van januari 1943 
opvoerde tot 107 was de reactie van het CDK in Den Haag, dat een dergelijke verhoging niet 
de bedoeling was. Ze bleef echter gehandhaafd. In juli 1944 bleek het totale aantal 
personeelsleden gegroeid tot 192 personen.293 Zowel de groeiende omvang van de werk-
zaamheden van de distributiedienst als de kans mannen te onttrekken aan de verplichte 
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arbeidsinzet en het gedwongen werken aan Duitse verdedigingswerken speelden bij deze 
toename een rol. 
 Vanwege de vele fraude en de steeds groter wordende onoverzichtelijkheid van de 
Eerste Distributiestamkaart door de vele soorten bonnen en bijbehorende inlegvellen werd 
het naar de mening van een aantal Nederlandse autoriteiten in 1942 noodzakelijk de stam-
kaarten ten behoeve van de distributie grondig te vernieuwen. Dat op zich verstandige idee 
had echter een groot bezwaar. Een verbeterde versie van de kaart zou ook de opsporing van 
illegalen en onderduikers gemakkelijker maken. Vandaar ook dat de bezetters sterk op ver-
nieuwing aandrongen. Vooral in 1943, na de April-meistakingen, - in de volgende paragraaf 
aan de orde gesteld -, en vanwege het steeds heviger protest tegen de arbeidsinzet zetten 
ze de Nederlandse bestuurders onder druk om een nieuwe stamkaart in te voeren.294 Ver-
schillende departementen waren bij die eventuele vernieuwing betrokken, waaronder 
Binnenlandse Zaken. Secretaris-generaal Frederiks weigerde echter zijn  handtekening te 
zetten onder het besluit tot invoering van de Tweede Distributiestamkaart (TD). Hij stuurde 
de beschikking van zijn ambtgenoot van het departement van Handel, Nijverheid en Scheep-
vaart half december 1943 met een kort begeleidend briefje naar alle burgemeesters.295 Hij 
wilde daarmee aangeven, dat  de verantwoordelijkheid voor de maatregel niet bij hem lag. 
Na de moeizaam genomen beslissing, eind 1943, tot invoering van de TD werden door 
verzetsorganisaties en uitvoerende ambtenaren van de distributiediensten vele pogingen 
gedaan de daadwerkelijke uitreiking aan de bevolking te saboteren.  
 De beschikking had bepaald, dat de uitreiking op 31 januari 1944 voltooid moest zijn, 
behalve voor steden met meer dan 100.000 inwoners. Volgens burgemeester Van Slobbe 
kon ook Breda die einddatum niet halen. In Distributiekring Breda woonden bijna 100.000 
inwoners en daarnaast bevonden zich in de stad veel evacués uit Walcheren en Zuid-
Holland, die omwille van een door de Duitsers gevreesde invasie van overzee hun woon-
plaats hadden moeten verlaten. Half januari 1944 was in de stad nog geen kaart uitgereikt, 
onder meer door tegenstrijdige instructies uit Den Haag, waardoor Van Slobbe zich, net als 
veel van zijn collega’s genoodzaakt voelde telegrafisch of telefonisch om uitstel te verzoe-
ken.296 Volgens Rauter saboteerden veel burgemeesters de uitreiking moedwillig. De 
sabotage kwam echter vooral uit kringen van het landelijk verzet door het rondsturen  aan 
burgemeesters van circulaires, die achteraf falsificaties bleken te zijn. In de loop van januari 
1944 werden verscheidene circulaires van dien aard naar de gemeenten gestuurd.297 Eind 
januari was het departement van BIZA aan de beurt met een vervalsing. De burgemeester 
ontvingen bericht, dat wegens een overval de al toegestuurde controlezegels waardeloos 
geworden waren. Ze kregen opdracht ze te verbranden en het opgemaakte proces-verbaal 
van de vernietiging naar Den Haag te zenden. Met de uitreiking moest worden gestopt tot er 
nieuwe controlezegels in bezit van de gemeente zouden zijn. Nog dezelfde dag kreeg 
burgemeester Van Slobbe van BiZa de telefonisch de mededeling dat het bericht vals was. 
In een telegram van dezelfde dag werd dat nog eens bevestigd. Na twee weken volgde een 
schriftelijke mededeling van secretaris-generaal Frederiks, ‘dat voor de van mij uitgaande 
circulaires, waarbij een bijzonder waarmerk van echtheid nodig is, gebruikt zal worden van 
het lettertype en de ondergrond van deze brief’.298 Kennelijk verwachtte hij, dat lettertype en 
watermerk van die brief niet na te maken was. 
  Resultaat van dit alles was, dat ook gemeenten van minder dan 100.000 
inwoners uitstel kregen, tot 1 maart 1944. Verdere verzoeken om uitstel zouden zinloos zijn, 
omdat ze, op Duits bevel, niet meer zouden worden gehonoreerd.299 Toch gebeurde dat nog 
een keer, ook voor Breda, tot  uiterlijk 1 april 1944. In een nota voor de burgemeester, opge-
steld door P.J. Cruysen, die met de leiding van de operatie was bedacht, werd verslag 
gedaan van de tijd die besteed was aan het uitschrijven en de uitreiking van de Tweede 
Stamkaart. 18 Maart 1944 waren de werkzaamheden beëindigd maar er zouden nog enkele 
weken nodig zijn voor de ‘na-uitreiking’.300 Op dat moment was Van Slobbe echter al geen 
burgemeester meer. (Zie hoofdstuk 4) 
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De oprichting van een distributiedienst door de Nederlandse regering in 1939 was, gezien de 
dreigende oorlog verstandig. Toen de oorlog eenmaal was uitgebroken en het land bezet, 
bleef het vanzelfsprekend de taak van de Nederlandse autoriteiten, nu in gedwon-gen 
samenwerking met de Duitsers, ervoor te zorgen, dat alle inwoners zich van de eerste 
levensbehoeften konden blijven voorzien. Fraude moest voorkomen en bestreden worden, 
de regels gehandhaafd. Door de chaotische organisatie en de vaak met elkaar strijdige 
maatregelen werd vanaf het begin veel gefraudeerd. Het bracht de Nederlandse autoriteiten 
ertoe daartegen, zij het met weinig succes, iets te ondernemen. Toen na de eerste twee 
oorlogsjaren duidelijk werd wat het werkelijke karakter en doel van de bezetter was, raakten 
de Nederlandse autoriteiten in een spagaat tussen hun eigen bedoelingen en die van de 
Duitsers. De centrale en lokale overheden voelden zich verplicht het distributiesysteem te 
handhaven en zo eerlijk mogelijk te doen werken, de Duitsers wilden er gebruik van maken 
als controlemiddel op de bevolking. Voor hen kwam de TD daarbij uitstekend van pas. 
Gevolg was, dat het conflict tussen voorstanders en tegenstanders van een goede hand-
having, ook binnen de distributiedienst zelf, steeds groter werd. De hoofden en leiders van 
de distributiekring wilden, minstens in schijn, de dienstregels zo goed mogelijk laten 
uitvoeren. Bij het personeel in de lagere regionen nam de bereidheid toe door frauduleuze 
handelingen het systeem te ontregelen voor het ‘goede doel’, ten gunste van de bevolking, 
ook voor het deel, dat had moeten onderduiken: sabotage. In Breda gebeurde dat op grote 
schaal met medeweten van de burgemeester. Na de oorlog getuigde een hoofdambtenaar 
van de burgerlijke stand, die de leiding had over de uitreiking van de TD, dat de burge-
meester ervoor zorgde, dat alleen 'goede' krachten werden aangewezen en, onder het mom 
van vlotte medewerking aan de maatregel, een dusdanige sabotage wist mogelijk temaken, 
dat de uitreikzaal al spoedig als ‘geheel goed’ bekend stond. Veel mensen die geen kaart 
mochten hebben, kregen die daar rechtstreeks of via familie. Illegale organisaties kwamen 
veelvuldig met vervalste gegevens stamkaarten afhalen. In totaal werden 1075 kaarten uitge-
reikt met vervalste gegevens en handtekeningen van de ontvanger zelf en van medewerkers. 
Het bevolkingscijfer van de stad werd vrij sterk opgevoerd om de aantallen extra kaarten 
legaal en aannemelijk te maken. Met behulp van de extra TD-kaarten konden evenzoveel 
‘legale’ levensmiddelenkaarten en rookkaarten worden afgegeven aan in de illegaliteit  
levende personen. 301  
 
April-meistaking 1943 
 
Inleiding 
 
Onder leiding van professor dr. P.J. Bouman uit Groningen werd in 1947, in opdracht van het 
pas opgerichte Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD, nu NIOD), een onderzoek 
gestart naar de April-meistakingen van 1943. Het resultaat van het onderzoek werd in 1950 
gepubliceerd op kosten van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.302 
Voor het verzamelen van de nodige gegevens uit de provincies Noord-Brabant en Limburg 
deed Bouman begin februari 1947 een beroep op J.E.A. van de Poel uit Breda. Die keuze 
was op zijn minst opvallend. De vroegere hoofdredacteur van het voor en tijdens de oorlog 
uitgegeven Dagblad voor Noord-Brabant en Zeeland was op dat ogenblik ambteloos burger. 
Hij had na afloop van de oorlog wegens zijn deelname in het eerste oorlogsjaar aan de 
‘Raad van Voorlichting der Nederlandsche Pers’, tevens orgaan ter voorbereiding van een  
door de bezetter gewenste ‘Perskamer’, voor zeven jaar een publicatieverbod gekregen.303 
Bouman was daarvan op de hoogte. Het was echter voor hem geen bezwaar Van de Poel 
als medewerker te vragen. Toen de ex-hoofdredacteur begin 1947 het verzoek kreeg om 
mee te helpen aan het verzamelen van gegevens voor het onderzoek naar de April-
meistakingen was hij door de Raad van Beroep nog niet vrijgesproken en besefte hij zelf wel, 
dat hij bij een aantal Nederlanders een wat twijfelachtige reputatie had. In een brief aan 
Bouman  in februari 1947 begon hij er daarom zelf maar over om, zoals hij zelf formuleerde,  
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niet achteraf het risico te lopen dat Bouman de voorkeur aan een ander zou geven, aan een 
‘medewerker die vrij is van antipathie bij een gedeelte van het hedendaagsche publiek.’304 
Zelf  dacht hij dat die antipathie veroorzaakt was  door zijn politieke activiteit in de periode 
tussen de twee wereldoorlogen, ‘die nationalistisch was in Groot-Nederlandschen zin’. 
Ongetwijfeld zal echter bij een deel van het publiek ook zijn rol in de voorbereiding van de 
Perskamer die antipathie hebben veroorzaakt. Voor Bouman is het echter geen reden 
geweest van de medewerking van de voormalige hoofdredacteur af te zien. Daarbij kan een 
rol gespeeld hebben, dat hij als socialist in de jaren dertig, net als Van de Poel, enige tijd 
sympathiseerde met bepaalde gedachten uit het nationaalsocialisme en dat beiden in het 
begin van de bezetting een zekere rol hebben gespeeld binnen de Nederlandse Unie.305  
In 1948 werd Van de Poel door de Raad van Beroep van de Perszuivering vrijgesproken. 
 In Noord-Brabant waren volgens Bouman en De Jong de aantallen stakers in het 
bedrijfsleven zeer aanzienlijk.306 Vooral in het noordwestelijk kleigebied en de Langstraat. In 
de steden Breda, Eindhoven, Helmond en Valkenswaard kwam het op bepaalde dagen zelfs 
tot een algemene staking. Uitzonderingen werden gevormd door de steden Tilburg en ‘s 
Hertogenbosch waar de staking geen algemene omvang aannam. Uit de gedetailleerde 
opgaven door medewerker Van de Poel aan het RIOD is echter af te leiden dat de gehan-
teerde term ‘algemeen’, ook wanneer de stakingen aanzienlijk waren, met een korreltje zout 
genomen moet worden. In de letterlijke zin van het woord kwam een algemene staking 
nergens voor. Uit de Bredase voorbeelden is op te maken dat, zelfs wanneer gesproken 
werd van een algemene staking in een bedrijf een deel van het personeel  uit overtuiging, 
noodzaak of angst aan het werk bleef. Ook Bouman erkende dat in zijn werk. Menigeen 
staakte mee tegen wil en dank, omdat een deel van collega’s kantoor of werkplaats had 
verlaten.307 
 Uit het materiaal dat Van de Poel opstuurde naar het RIOD in Amsterdam blijkt dat hij 
voortvarend te werk was gegaan. De aandacht van Bouman en Van de Poel richtte zich 
zowel op de April-meistakingen bij de overheid, als die in het bedrijfsleven en bij de boeren. 
In het kader van dit onderzoek naar  het ’Gemeentebestuur in oorlogstijd’ wordt alleen ge-
schreven over de staking bij de gemeentelijke overheid. De staking in de Bredase bedrijven 
was aanzienlijk groter en langduriger dan die bij het overheidpersoneel.308 De April-
meistaking plaatste de ambtenaren en personeelsleden van de gemeentelijke diensten van 
de stad voor de vraag in hoeverre zij zich tegen een maatregel van de bezetter wilden of 
konden verzetten.  
 
Staking overheidspersoneel Breda 
 
Informatie over het staken van het overheidspersoneel in Breda en elders in Noord-Brabant 
is bij Bouman nauwelijks of niet te vinden. Summiere gegevens worden slechts vermeld bij 
Eindhoven over het personeel van de gemeentesecretarie en de P.T.T.  Dat wil niet zeggen 
dat er elders niets gebeurd is, Het geeft echter wel aan, dat de beperkte stakingen bij de 
overheidsdiensten niet erg zijn opgevallen of indruk hebben gemaakt. Ze duurden hooguit 
een hele, soms zelf maar een halve dag. Het lokale gezag greep, meestal uit angst voor 
wanordelijkheden en represailles van de kant van de Duitsers, maar ook aangespoord door 
hun hoogste chef, de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Mr. Frederiks, snel in 
door hoofden van diensten en personeel op te roepen het werk te hervatten. Dezelfde 
houding als die van Frederiks werd aangenomen door de commissaris van de provincie 
A.B.G.M. van Rijckevorsel. In Breda ging het niet veel anders.  
 Het materiaal dat Van de Poel naar Bouman in Amsterdam stuurde over de staking 
van het gemeente- en ander overheidspersoneel te Breda is beperkt en bevat weinig 
precieze gegevens over aantallen stakers. Die beperktheid is waarschijnlijk de reden dat 
Bouman over Breda in zijn boek er niets over kon beweren. In juni 1947 stuurde de oud-
hoofdredacteur rapporten van zijn onderhoud met de directeur van de gemeentelijke lichtbe-
drijven, J.B. Leeuwenberg, de commissaris van politie A.C. de Bruijn en diens hoofdinspec-
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teur F.J. Greve, en met de directeur van de distributiedienst R. ter Veer, naar Amsterdam.309 
Daarnaast bevinden zich in Collectie nr. 255 van het NIOD de ingevulde vragenlijsten van de 
directies van gemeente- of openbare werken, de gemeentelijke  lichtbedrijven, het postkan-
toor en de distributiedienst. Alleen de directie van de gemeentelijke lichtbedrijven vermeldde 
daarbij ook de aantallen stakers. 
 De staking van het Bredase overheids- en gemeentepersoneel begon aan het einde 
van de vrijdagochtend op gang te komen om zich na de middagpauze sterker uit te breiden. 
Van twee overheidsdiensten in de stad zijn cijferopgaven bekend voor vrijdag 30 april. In de 
vragenlijst die de directeur van de Gemeentelijk Lichtbedrijven voor het RIOD invulde, 
vermeldde hij dat van de 174 werklieden er die dag  49 en van de 69 ambtenaren 42 bewust 
het werk hadden neergelegd. De directeur van de distributiedienst schreef dat vrijdagmorgen 
alle ambtenaren op drie na, - NSB’ers -, de dienst verlieten.310 Daar moet hij alleen het 
hoofdkantoor in Breda mee bedoeld hebben. Van de 191 personeelsleden werkte een groot 
deel op de buitenkantoren en die waren niet iedere dag open. Bovendien waren er die dag 
28 mensen van de 191 ziek of met vakantie. 

De staking van het personeel van de gemeentesecretarie in  het stadhuis op de Grote 
Markt begon waarschijnlijk vlak voor de middagpauze. Volgens burgemeester Van Slobbe 
was de staking op het stadhuis begonnen uit angst. Geruchten deden de ronde dat Duitse 
militairen het postkantoor zouden hebben bezet en het personeel met de revolver in de hand 
dwongen aan het werk te blijven. Uit angst dat hetzelfde op het stadhuis zou kunnen 
gebeuren, durfden de ambtenaren na de middagpauze het stadhuis niet meer binnen te 
gaan.311 Of dit de enige en echte reden is geweest, valt te betwijfelen. Mogelijk was de 
versie van het ontstaan achteraf bedacht om de staking te verhullen. Waarschijnlijk is de 
staking onder het gemeentepersoneel ontstaan zoals overal elders. Het was de onvrede over 
de steeds ingrijpender maatregelen van de bezettende macht die de burger in zijn eigen 
directe omgeving troffen, die tot de spontane stakingsacties of werkonderbrekingen leidde. 
Die burger was het na een aantal jaren bezetting zat, dat maatregelen van de Duitsers het 
gewone leven steeds meer onmogelijk maakten en in toenemende mate ingrepen in de 
persoonlijke levenssfeer. Door het schaarser worden van veel goederen, de gedwongen 
arbeidsinzet en het weer in krijgsgevangenschap roepen van veel mannen ondervond 
iedereen de bezetting steeds meer aan den lijve en in eigen familiekring. In de eerste twee 
bezettingsjaren, tot begin 1942, was de Duitse bezettingspolitiek voor de meeste inwoners 
van Nederland te verdragen geweest. Die periode had voor veel mensen, na de vooraf-
gaande ‘crisisjaren’, tot meer welvaart geleid door het vele werk dat voor de Duitser kon 
worden gedaan. Gepaard gaande met de bewust gevoerde politiek van het Rijkscom-
missariaat, het Duitse bestuur, in de eerste bezettingsjaren om het Germaanse broedervolk 
in Nederland te winnen voor of minstens te verzoenen met de Duitse heerschappij had de 
bezetting tot dan nog niet tot veel verzet geleid. De eerste oorlogsjaren worden, zoals eerder 
vermeld, aangeduid met het woord ‘accommodatie’, het zich aanpassen aan of schikken 
naar de gewijzigde omstandigheden omdat er voorlopig toch niets te doen was aan de 
ongewenste aanwezigheid van de bezetter.312 Bovendien hebben de meeste mensen in 
moeilijke tijden de neiging zich koest te houden, niet op te willen vallen, in de hoop met rust 
gelaten te zullen worden. Het verzet dat in het voorjaar van 1943, ogenschijnlijk onver-
wachts, de kop opstak was een openlijk protest tegen de steeds ingrijpender maatregelen 
van de bezetter. Die lieten de bevolking niet meer met rust. Veel mensen namen aan de 
staking deel omdat ze vonden dat ze niet anders konden, er moest een signaal worden 
afgegeven. Zo ook in Breda.  
 Toen het nieuws over de begonnen stakingen elders in het land en in het Bredase 
bedrijfsleven bekend werden en door de vele geruchten de stakingen omvangrijker vormen 
aannamen dan ze in werkelijkheid bezaten, legde een groot deel van het secretarie-
personeel en dat van andere gemeentelijke diensten het werk neer en droeg zo zelf weer bij 
aan de geruchtenstroom. Gerucht en waarheid waren niet meer uit elkaar te houden: Duitse 
militairen zouden mensen bedreigen op het postkantoor, de burgemeester zou zijn gearres-
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teerd! 313 Het laatste gerucht kan zijn oorsprong hebben gehad in  het feit dat Van Slobbe in 
de loop van de vrijdagochtend samen met Leeuwenberg op de Ortskommandantur had 
moeten verschijnen wegens het wegvallen van de waterdruk in de kazernes. De Duitsers 
dachten dat staking of sabotage daarvan de oorzaak was. In werkelijkheid was de oorzaak 
gelegen in het hamstergedrag van de bevolking, het aanleggen van watervoorraden.314 
Burgemeester Van Slobbe en directeur Leeuwenberg van het Gemeentelijk Lichtbedrijven en 
Waterwerken werden beide bedreigd en gewaarschuwd de stakingen met kracht tegen te 
gaan.  
 Zaterdagochtend was de rust nog niet teruggekeerd bij de ambtenaren. Een gedeelte 
van het gemeentepersoneel was niet komen opdagen. Van degenen die wel waren gekomen 
bleef een deel buiten op de Grote Markt de ontwikkelingen afwachten. Uit de verschillende 
getuigenissen van na de oorlog is echter niet op te maken over hoeveel wegblijvers het ging. 
Ook bij de Raad van Arbeid bleef nog het grootse deel weg, 61 man. De staking daar was 
vrijdag begonnen ‘door jongeren en schoorvoetend door ouderen gevolgd’.315 Bij de distribu-
tiedienst kwam een deel van het personeel opdagen, maar ging niet aan het werk. Toen 
directeur Ter Veer op weg naar zijn kantoor in de Kloosterlaan op de Grote Markt gezien 
had, dat de Duitsers personeel van het gemeentehuis dwongen het stadhuis binnen te gaan, 
drong hij er bij zijn mensen  op aan naar huis te gaan. Later op de middag echter moest hij 
ze weer laten waarschuwen terug te keren vanwege presentielijsten die getekend moesten 
worden.316 Duidelijk is wel dat later op de middag van de overheidsdiensten de meeste 
personeelsleden weer aanwezig waren als gevolg van de dringende oproep van Van Slobbe 
om ter vermijding van represailles het werk te hervatten, en door de invoering van het 
politiestandrecht in Noord-Brabant. De bekendmaking daarvan stond zaterdagmorgen op de 
eerste pagina’s van alle kranten.317 Volgens de burgemeester in zijn bovengenoemde brief 
van 4 mei 1943 aan de commissaris van de provincie, bleven de overigen nog steeds weg 
‘uit angst’.  
 De ochtend van de eerste mei vroeg griffier Cleerdin van de provincie telefonisch aan 
alle burgemeesters uiterlijk om één  uur een opgave te verstrekken van de stakende 
ambtenaren. Dat was een eis van de Beauftragte. Op verzoek van de burgemeester werd de 
indiening uitgesteld tot half vijf: eerder zou geen goed overzicht te krijgen zijn van stakers en 
niet-stakers. Bedoeling was de afwezigen meer tijd te geven om naar hun werk te komen en 
zo aan moeilijkheden te ontsnappen. De wel aanwezige ambtenaren werden door Van 
Slobbe toegesproken om weer aan het werk te gaan en de afwezige collega’s werden 
gewaarschuwd naar het stadhuis te komen en de presentielijst te tekenen zodat ze niet als 
stakers hoefden te worden aangemerkt.318 Kort na het verzoek van de provinciale griffie om 
een lijst van stakers kwam ook de Sicherheitsdienst op de KMA met de eis vóór half één een 
lijst van stakers op te geven. Die eis werd ook aan het bedrijfsleven gesteld. Pogingen het 
tijdstip van indiening van deze lijst eveneens uitgesteld te krijgen lukten niet. Er werd een 
wethouder naar de KMA gestuurd om de onmogelijkheid van een spoedige inlevering aan te 
tonen maar ook dat hielp niet. De oplossing werd toen gevonden door bij de SD een lijst met 
namen in te leveren waarop, aldus de toelichting voor de Duitsers, ook ‘de zieken, vakantie- 
en verlofgangers, en personen die hun kantoor niet durfden binnengaan, bang gevangen 
genomen te worden, doordat gewapende Duitsers bij verschillende openbare gebouwen 
hadden postgevat’, waren opgenomen. De lijsten waren op deze manier voor de Duitsers 
niet goed te gebruiken als controlemiddel op stakers, temeer omdat er alleen achternamen, 
zonder adres of geboortedatum, op voorkwamen.319  Na de oorlog leidde deze oplossing tot 
heel wat discussie over de April-meistakingen van de Bredase ambtenaren en het optreden 
van de burgemeester daarbij: had hij wel of niet stakerslijsten aan de Duitse bezetter over-
handigd? Was hij hen daarbij te zeer ter wille geweest of had hij daardoor erger voorkomen? 
In het zuiveringsonderzoek naar de mogelijke ‘onvaderlandslievende’ gedragingen van 
burgemeester Van Slobbe zijn daarover mondeling en schriftelijk, net als over andere 
kwesties zeer tegenstrijdige uitspraken gedaan, zowel over de feiten als over de interpretatie 
daarvan. De commissie van advies voor de zuivering van het Overheidspersoneel bleef na 
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de oorlog twijfels koesteren over de houding van Van Slobbe bij de April-meistaking: 
weliswaar hoefde die niet te leiden tot zijn ontslag of ‘enige andere maatregel’ maar zijn 
verdediging was in deze kwestie ‘niet afdoende’ geweest.320  

Rapportage door de NSB 

De nationaal-socialistische beweging van Anton Mussert heeft kort na de afloop van de April-
meistakingen uitgebreid verslag gedaan van de voorvallen in het hele land. Voor Noord-
Brabant werd het werk gedaan onder verantwoordelijkheid van A.A.M. Stoetzer, districts-
leider van de NSB in Noord-Brabant.321 De eigenlijke opsteller van de tekst was echter 
volgens Van de Poel waarschijnlijk ex-deurwaarder Rops uit Roosendaal, voormalig leider 
van de afdeling Recht in het provinciaal NSB-hoofdkwartier in Tilburg.322 Kring-, en groeps-
leiders, plaatselijk leiders, sociale voormannen van het Nationaal Arbeidsfront, en buurt-
boerenleiders van de Landstand hadden opdracht gekregen gegevens te verzamelen over 
aantallen stakers, leiders, ophitsers, en de houding van directies en bedrijfsleiders. Met 
behulp van het rapport wilde de NSB bewijzen dat er nog vele onbetrouwbare elementen te 
vinden waren op belangrijke posities die verwijderd moesten worden. Een goed voorbeeld 
van een dergelijke poging iemand in Breda verdacht te maken was wat de NSB over het 
Bredase gas- en lichtbedrijf beweerde. Daar zouden honderdvijftig personeelsleden gestaakt 
hebben met als grote stakingsleiders directeur Leeuwenberg en de kantoorbediende T. 
Vermeer. In werkelijkheid hadden zij tweeën juist niet gestaakt, slechts 91 van de 174 
personeelsleden hadden het werk neergelegd en Leeuwenberg had samen met de burge-
meester, onder druk van de Duitsers die met het standrecht dreigden, er voor gezorgd dat de 
staking zich beperkte  tot vrijdagmiddag 30 april. De waarheid achter het NSB-verhaal was, 
dat Leeuwenberg en Vermeer leden waren geweest van het fel met de NSB concurrerende 
Nationaal Front van Arnold Meyer en de NSB zeer waarschijnlijk de kans zag oude reke-
ningen te vereffenen. 

 Het Noord-Brabantse NSB-rapport omvatte in zijn geheel 30 getypte pagina’s, 
inclusief de bijlagen met de per  gemeente opgemaakte overzichten. Het rapport gaf in de 
inleiding een verklaring voor het ontstaan van de stakingen. De oproep van de opperbevel-
hebber van het Duitse leger aan de Nederlandse militairen zich weer in krijgsgevangenschap 
te begeven was de aanleiding voor de bevolking geweest zijn ‘lang opgekropte opstan-
digheid’ te uiten. De oorzaken echter waren te vinden in het verzuim deze opstandigheid 
door doeltreffende straffen tegen te gaan en door het treffen van sociale maatregelen te 
verminderen. Heel nadrukkelijk ging de NSB vervolgens in op haar eigen positie. Als de partij 
maar meer invloed in het bestuursapparaat zou hebben en meer directe invloed op het volk 
zou krijgen door het bezetten van posten die ‘midden in het volk’ zouden gelegen zijn, dan 
zou de opstandigheid niet zijn uitgebroken. Overheidsdiensten en bestuursapparaat zouden 
meer gezuiverd moeten worden van onbetrouwbare elementen. Zo werd de rapportage over 
de staking van de NSB een pleidooi voor meer bestuursmacht in de vorm van meer 
burgemeesters- en andere posten. Voor Breda heeft het echter niet tot wijzigingen in posities 
van mensen geleid. Ook niet voor de directeur van de gemeentelijke lichtbedrijven Leeuwen-
berg. 
 
Rapportage door de Beauftragte van de provincie 
 
De toezichthouder of Beauftragte van de bezettende macht in Noord-Brabant was van 
oktober 1942 tot april 1944 dr. Robert Thiel. Tijdens de April-meistakingen bevond hij zich 
echter niet in functie. Hij was opgeroepen in actieve militaire dienst om mee te vechten in de 
slecht verlopende strijd tegen de Sovjet-Unie. Pas in augustus 1943 keerde hij in Noord-
Brabant terug. Als zijn vervanger trad sinds januari 1943 F. Himmerich op, die ook al de 
plaatsvervanger was voor de eveneens in legerdienst opgeroepen Limburgse Beauftragte. 
Toen voor alle provincies in de nacht van vrijdag 30 april op zaterdag 1 mei het politie-
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standrecht werd afgekondigd, kreeg Himmerich de titel van Sonderbeauftragte, Beauftragte 
met bijzondere bevoegdheden.323 In zijn rapportage aan Bouman vermeldde Van de Poel 
echter dat Robert Thiel tijdens de stakingen in Noord-Brabant aanwezig was, zij het zonder 
directe politieke verantwoordelijkheid.324 Thiel zou namelijk‘over de stakingsbeweging zeer 
ontdaan zijn geweest’ en ‘het was voor hem een onaangename onderbreking van wat hij 
noemde zijn rustige en verstandelijke politiek in deze provincie’. Hij zou zelfs herhaalde 
pogingen hebben  gedaan om de fusillering van twaalf stakers in Eindhoven te voorkomen. 
Hij slaagde er alleen maar in het aantal tot de helft terug te brengen’. Uit het materiaal van 
Van de Poel is de bron van zijn beweringen niet op te maken. Wel verwees hij voor de 
bewering over het terugbrengen van het aantal gefusilleerden naar ‘waarnemers’ die dat 
beweerden. Het beeld dat uit de beweringen van Van de Poel naar voren komt, namelijk dat 
van een gematigde Beauftragte  komt echter wel overeen met het beeld dat Thiel zelf graag 
van zichzelf wilde uitdragen in de provincie. Dat Thiel tijdens de stakingen in de provincie 
was, is echter niet juist.   
 Op 10 mei 1943 kregen alle Beauftragten van de provincies en van Amsterdam en 
Rotterdam een telexbericht met de opdracht zo spoedig mogelijk een rapport over de 
stakingen naar Den Haag op te sturen. Daarin moesten vooral de oorzaken van de staking 
aangegeven worden en de gevolgtrekkingen die eruit te halen zouden zijn voor de toekomst. 
In elf punten werden vragen gesteld over het ontstaan en de verbreiding van de staking, de 
samenwerking tussen de Duitse instanties, de houding van de directies van bedrijven en 
overheidsinstellingen, het gedrag van de Nederlandse politieke overheden, de eventuele 
inzet van de toegelaten politieke formaties, en de kans op herhaling, vooral bij een mogelijke 
vijandelijke landing.325 Sonderbeauftragte F. Himmerich beantwoordde de gestelde vragen 
voor de twee provincies waarvoor hij verantwoordelijk was op één papier. Over gebeurte-
nissen in afzonderlijke steden en dorpen van Noord-Brabant is in zijn beantwoording niets te 
vinden. Vergeleken met Limburg viel het volgens de Duitser in Noord-Brabant met de 
houding van de politieke overheden allemaal wel mee. Ook de commissaris van de provincie 
Van Rijckevorsel had zich verstandig gedragen, de lijn volgend die secretaris-generaal 
Frederiks van Binnenlandse Zaken aanhield, namelijk: zoveel mogelijk onrust en daardoor 
ingrijpen en represailles van de Duitsers voorkomen. Opvallend was de uitlating van 
Himmerich over de distributiediensten. Die waren volgens hem zeer onbetrouwbaar. Daar 
zaten veel te veel mensen van de oude partijen en vakbonden bij die elke gelegenheid 
aangrepen om tegen te werken. Dat kwam overeen met wat in Breda op het distributie-
kantoor te zien was op 30 april en 1 mei.  
 Over de medewerking van de NSB in het bestrijden van de staking had Himmerich 
geen klagen. Districtsleider Stoetzer was onmiddellijk met een kleine staf naar Den Bosch 
gekomen en had heel het NSB-apparaat ter beschikking gesteld om te rapporteren over de 
stakingen in de provincie. Van zijn kant ‘beloonde’ de Sonderbeauftragte de houding van de 
NSB door er, juist als in het NSB-rapport zelf, in zijn rapport op te wijzen dat het dringend 
noodzakelijk was op alle mogelijke plaatsen zoveel mogelijk betrouwbare figuren te benoe-
men, ondermeer door het vervangen van burgemeesters. De nieuwe burgemeesters hoefden 
daarvoor, aldus de merkwaardige opvatting van Himmerich, niet de laatste regels van de 
gemeentewet te kennen, als ze maar hun naam konden schrijven! En: naast onbetrouwbare 
fabrieksdirecteuren kon men het beste een adjunct-directeur met een pistool zetten om de 
arbeiders aan het werk te houden!  
 
De stakingen nader bekeken 
 
Met uitzondering van de fusillering bij politiestandrecht van zeven stakers in Eindhoven op 
maandag 3 mei vielen in vergelijking met andere provincies de represailles in Noord-Brabant 
mee. In het algemeen is de SD er, op een paar uitzonderingen na, niet meedo-genloos 
opgetreden. Dat wil niet zeggen dat voor een aantal personen de situatie er op het moment 
zelf niet zeer vernederend en hachelijk kon uitzien. Een voorbeeld daarvan is de behandeling 
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die de burgemeester van Made, de heer Van Gils, onderging op de Grote Markt van Breda, 
vlak voor ‘Het Zuid’, een door de Duitsers drukbezocht café. Hij werd door de SD verant-
woordelijk gehouden voor de melkstaking in zijn gemeente en daarom ter afschrikking met 
kaalgeschoren hoofd tentoongesteld op een vrachtauto. Daarna werd hij naar Vught overge-
bracht.  
 In Breda  ging de SD op maandag 3 mei op jacht naar stakers en werden bedrijfs-
directies onder druk gezet hun personeel op te roepen weer aan het werk te gaan. In de 
meeste gevallen werden arrestanten na een waarschuwing, en soms een aframmeling, weer 
naar huis gestuurd, met uitzondering van de hierboven reeds vermelde twee in Teteringen 
opgepakte stakers, beschuldigd van het omgooien van melkbussen. Pas dinsdagmorgen 
dreigde het standrecht toegepast te gaan worden op mr. Struycken, het hoofd van de sociale 
dienst van de HKI, waar nog steeds personeel uit de omliggende dorpen was weggebleven. 
Het bleef echter bij een dreiging. Nog voor dat iedereen aan het werk was werd hij weer 
vrijgelaten.326 Volgens Bouman trad de Duitse politie in Breda gematigd en tactvol op, zodat 
bloedvergieten werd voorkomen.327 
 Ook met de gegevens die de NSB in zijn rapport aangereikt had over wat zij 
‘ophitsers’ noemden hebben de Duitsers na afloop van de staking zo goed als niets gedaan 
ondanks de namen en de adressen die vermeld werden. Ze beseften blijkbaar heel goed dat 
er vaak persoonlijke rancune in het spel moet zijn geweest. In het verslag van Beauftragte 
Himmerich waarin hij pleitte voor meer invloed voor de NSB kwam ook de waarschuwende 
opmerking voor dat bij de NSB in de berichtgeving over de stakingen ‘een lichte neiging tot 
overdrijven vast te stellen was’. 
 De conclusies van de Sonderbeauftragte voor Noord-Brabant en Limburg over de 
betekenis van de staking voor de samenwerking tussen Nederlanders en Duitsers weken 
niet af van die van zijn collega’s van de andere provincies. Allemaal waren ze verrast over 
het ontstaan er van en onder de indruk van de omvang en kracht van het verzet van de 
bevolking. Het was duidelijk geworden dat van het overgrote deel van de Nederlandse 
bevolking geen toenadering of medewerking te verwachten was en dat alleen hard optreden 
een herhaling van gebeurtenissen als de April-meistaking kon voorkomen. Sommigen dach-
ten dat de stakingen spontaan waren ontstaan, anderen vermoedden een leiding, vooral van 
vroegere vakbondsmensen en in het katholieke zuiden van de geestelijkheid. Die laatste 
veronderstelling is zo vreemd nog niet, wanneer men bedenkt dat alle bloeiende vooroor-
logse organisaties en verenigingen door de bezetter in 1943 weliswaar waren verboden of in 
nationaal-socialistische zin waren hervormd, maar dat de belangrijkste figuren uit het katho-
lieke verenigingsleven, de geestelijke adviseurs, nog steeds als zodanig optraden. Zij waren 
nog steeds referentie- en inspiratiepunt voor de gelovigen. Waar organisaties ontbonden 
waren, bleven contacten tussen de vroegere geestelijke adviseurs en bestuurders de facto 
bestaan.328 Voor de geschiedschrijving is echter het grote probleem dat concrete aanwij-
zingen voor de inbreng van de rooms-katholieke geestelijken in verzetsactiviteiten zoals de 
April-meistakingen vaak ontbreken, wegens de ‘ongeorganiseerde’ vorm van contacten en 
invloed. Van de Poel en de NSB benadrukten in hun respectievelijke rapporten de rol van de 
geestelijkheid bij de April-meistakingen, zowel in de stad als op het platteland, zonder echter 
aantoonbare feiten te (kunnen) noemen. De vicaris-generaal van het bisdom Breda, W. 
Koenraadt, schreef daarom aan Van de Poel na de oorlog nadrukkelijk dat de staking 
weliswaar de sympathie van de geestelijkheid had maar dat het overdreven zou zijn ze ‘op 
een enigszins geforceerde manier achter de staking te stellen’ als leiders.329 Hij had daar 
geen echte aanwijzingen voor.  

Van enige centrale leiding door illegale groeperingen was in Noord-Brabant en Breda 
evenmin iets te merken. Zo vreemd was dat niet daar het verzet er in 1943 nog nauwelijks 
georganiseerd was. Voor zover het bestond was het nog zeer fragmentarisch en onsa-
hangend. In feite is een organisatie pas na, en ook door, de April-meistakingen schoorvoe-
tend op gang gekomen. Waarschijnlijk is Friesland de enige provincie geweest waar een 
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illegale groep, de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers, getracht heeft enige 
leiding te geven.330 
  
In tegenstelling tot wat is op te merken over het personeel van de Bredase fabrieken en 
bedrijven was de staking van het Bredase gemeentepersoneel in april-mei 1943 beperkt en 
kort van duur.331 Alhoewel bij hen de verontwaardiging over de steeds knellender politiek van 
de bezetter aanwezig moet zijn geweest was, zoals bij de overige inwoners, waren zij niet zo 
heftig in hun reactie. Dat kan gedeeltelijk verklaard worden door een verondersteld volgza-
mer karakter bij ambtenaren maar nog meer door de pressie die op hen werd uitgeoefend 
door hun chefs, onder leiding van burgemeester Van Slobbe, om het werk weer snel te 
hervatten, of in ieder geval aanwezig te zijn ter voorkoming van represailles. De deelname 
van Bredase ambtenaren aan de staking leek meer ingegeven te zijn geweest door angst 
dan door een bereidheid tot verzet. Er zijn ook geen aanwijzingen van enige relatie met de 
bedrijfsstakingen.  
 
Burgemeester Van Slobbe: aanblijven of aftreden? 
 
Inleiding 
 
Bij het uitbreken van de oorlog en de daarop volgende bezetting van Nederland door de 
Duitsers dacht geen enkele burgemeester er nog aan zijn ambt neer te leggen. Een 
bezetting was op zich niet genoeg reden om te stoppen. Integendeel, de Aanwijzingen 
instrueerden de dienaren van het Nederlands overheidsgezag zolang mogelijk aan te blijven 
in het belang van de bevolking. Het betekende zich aanpassen aan de gewijzigde 
omstandigheden, m.a.w. accommoderen. Wanneer kwam echter het moment waarop het 
aanblijven ‘in het belang van de bevolking’ nog echt in het belang van de bevolking was en 
niet betekende dat de belangen van de bezetter er meer meegediend waren, en 
samenwerken of meewerken ‘collaboreren’ werd, of dat het al niet gemakkelijke standpunt 
‘meewerken om erger te voorkomen’ overging in meewerken aan erger worden? Naarmate 
de bezetter, na de eerste periode van verzoenende politiek, steeds meer maatregelen nam 
in het nadeel van de bevolking of groepen daarvan, werd die vraag voor gezagsdienaren 
steeds klemmender. Daar werd tijdens maar vooral na de bezetting zeer verschillend over 
gedacht. Het werd één van de voornaamste discussiepunten in de naoorlogse zuiverin-
gen.332 Voor degenen, die geheel of gedeeltelijk afhankelijk waren van hun salaris van 
burgemeester of wethouder, betekende ontslag krijgen op bevel van de bezetter of zelf 
ontslag nemen verlies van inkomen. Dat maakte een beslissing moeilijker. Principiële en 
economische overwegingen raakten zo in elkaar verstrikt. 
 Op welk moment, bij welke maatregel van de bezetter , was het tijd geweest om af te 
treden? De eerste gelegenheid tot discussie daarover deed zich voor bij het stilleggen van 
de taken van de gemeenteraadsleden en de colleges van Burgemeester en Wethouders, in 
veel literatuur niet helemaal juist aangeduid als ‘opheffing van de gemeenteraden’, per 1 
september 1941. Zoals vermeld was dat voor een aantal burgemeesters reden geweest af te 
treden, omdat zij vonden, dat de Grondwet was geschonden. De meesten, ook Van Slobbe, 
bleven echter zitten in de hoop door hun aanblijven erger dingen te voorkomen en zoveel 
mogelijk, zij het zonder gemeenteraad, te blijven overleggen met de tot ambtenaren gede-
gradeerde wethouders en ex-raadsleden. Een tweede gelegenheid die aanleiding zou 
kunnen zijn geweest om af te treden waren de anti-joodse maatregelen: eerst de registratie, 
het vastleggen wie jood was, dan de segregatie, het afzonderen van de niet-joden, en 
vervolgens de deportatie, het verwijderen uit de Nederlandse samenleving. Aan de regis-
tratie en segregatie hebben alle burgemeesters meegewerkt, soms met enige vertraging, 
maar niemand heeft gedreigd met aftreden.333 Bij de deportaties was in het algemeen van 
meer tegenwerking sprake. Het resultaat van de twee deportatieoproepen was, zoals we 
eerder in dit hoofdstuk zagen, in Breda tamelijk beperkt.334 Door welke oorzaken het 
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resultaat voor de Duitsers zo mager was, is uit het aanwezige bronnenmateriaal en de 
voorhanden literatuur niet op te maken. Waren het de tevoren gegeven waarschuwingen 
door politiemensen, zoals na de oorlog door henzelf beweerd? Was het de rol en de houding 
van de burgemeester? Viel zijn aanwezigheid op de verzamelplaats bij de eerste groep 
gedeporteerden van augustus 1942 uit te leggen als een vorm van meewerken, zoals in 
beschuldigingen na de oorlog werd beweerd, of juist als een uiting van bezorgdheid over hun 
lot en behandeling, zoals ook beweerd werd? Van Slobbe had in de deportatie van de joodse 
bevolking geen reden gezien af te treden, evenmin als de meeste andere burgemeesters. Zij 
handelden daarmee in overeenstemming met de houding die hun ‘baas’, secretaris-generaal 
van Binnenlandse Zaken Frederiks, had aangenomen. Zij waren in feite buitenspel gezet en 
konden de anti-joodse maatregelen niet tegenhouden, hoogstens enigszins vertragen of 
verzachten, iets wat niet zou gedaan worden wanneer zij door hun aftreden de weg zouden 
vrijmaken voor een NSB-burgemeester.335 
 In februari 1943 deed zich opnieuw een situatie voor waarin vele burgemeesters, ook 
Van Slobbe, collectief dreigden met aftreden wegens het oppakken van jonge mensen, 
vooral studenten en scholieren, door de Duitse autoriteiten. Op vrijdagavond 5 februari 1943 
werd generaal Seyffardt, commandant van het Nederlands Legioen bestemd voor de strijd 
aan het Oostfront, tegen de Sovjet-Unie, in zijn woning in Den Haag door twee verzetslieden 
aangeschoten. De volgende zaterdag overleed hij in het ziekenhuis. Hij had vóór zijn dood 
nog kunnen aangeven dat zijn belagers zeer waarschijnlijk studenten waren geweest. 
Commissaris-generaal Rauter, het hoofd van de SS en de SD, gaf, na overleg met Seyss-
Inquart en zijn hoogste politiechef in Duitsland, Himmler, opdracht de volgende morgen, 6 
februari, razzia’s te laten uitvoeren op universiteiten en hogescholen in de provincies Noord-
Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Op dinsdagochtend 9 februari, - de 7e was een aanslag op 
een tweede bekende NSB’er gepleegd -, volgden in een aantal steden in genoemde provin-
cies opnieuw razzia’s op jongemannen van achttien tot vijfentwintig jaar, aanvankelijk in van 
tevoren vastgestelde wijken met welgestelde families, maar toen het ten doel gestelde aantal  
van vijfduizend niet gehaald dreigde te worden, werd al spoedig ook in andere delen van het 
land jacht gemaakt op die leeftijdscategorie door in scholen en kantoren, en ook wel gewoon 
op straat, op zoek te gaan naar slachtoffers.336 Het feit dat de bezetter zo duidelijk zijn 
‘klauw’ had uitgestrekt naar  de jeugd was de eerste gebeurtenis in 1943 die het aan vele 
Nederlanders duidelijk maakte, dat van de Duitsers alleen maar het ergste te verwachten 
was.  

De ‘jacht op de jeugd’ leidde tot een collectief burgemeesterprotest, op gang gebracht 
door de burgemeester van Gorinchem, Mr. L.J. Ridder van Rappard. Hij vond dat er een 
landelijk protest moest komen en bereidde met enkele collega’s een protestbrief voor die via 
de kringvoorzitters van het landelijk burgemeesterscontact de individuele burgemeesters van 
onverdachte signatuur moest bereiken, ter navolging. Toen secretaris-generaal van Binnen-
landse Zaken Mr. K.J. Frederiks liet blijken dat een collectief protest slechts zijn goedkeuring 
had, indien het via hem liep, vond Van Rappard dat alleen goed wanneer Frederiks óók de 
portefeuillekwestie zou stellen, met andere woorden, met ontslag zou dreigen, indien de 
Duitsers nog eens tot zulke zware repressieve maatregelen zouden overgaan.337 Of Van 
Slobbe een uitnodiging tot het schrijven van een protestbrief van zijn collega uit Gorinchem 
heeft ontvangen, is niet zeker, - de brief is in het archief niet te vinden -, maar wel aanne-
melijk. Op 13 februari schrijft hij aan Frederiks dat er grote ongerustheid bestaat, ook in 
Breda, over de arrestatie van jongelieden. Het bewaren van rust en orde wordt daardoor, 
aldus Van Slobbe, nadelig beïnvloed, zelfs ‘zoodanig, dat ik bij verscherping van de toestand 
zou moeten overwegen of ik nog langer de verantwoordelijkheid zou kunnen dragen’.338 De 
redactie van zijn brief is duidelijk beïnvloed door het concept dat Van Rappard met een paar 
collega’s had opgesteld. Het is ook mogelijk dat Van Slobbe, die in alle moeilijke kwesties 
intensief  overleg pleegde met de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, zelf met 
Frederiks over de actie heeft gesproken. Van de ongeveer zeshonderdvijftig burgemeesters 
die vóór de bezetting waren benoemd en nog in functie waren, hebben er tussen 10 en 22 
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februari zo’n tweehonderdzestig een protestbrief aan Frederiks verstuurd. Zij verklaarden 
onder geen voorwaarde door te willen gaan, indien niet ten spoedigste de willekeurige 
arrestaties van jeugdigen ongedaan gemaakt zouden worden. Ook moesten er waarborgen 
komen, dat dergelijke terreuracties zich niet meer zouden voordoen.339 Van razzia’s zoals op 
6 en 9 februari 1943 werd door de bezetter toen voorlopig afgezien, in het besef dat het beter 
was de grote verontwaardiging die erdoor was, ontstaan weg te laten ebben. Van Slobbe 
trad niet af. 

Ook de April-meistaking van 1943 was voor Van Slobbe geen aanleiding geworden 
om af te treden, ondanks zijn mededeling van 13 februari daarvoor aan Frederiks, dat hij bij 
verscherping van het Duitse optreden zou moeten overwegen of hij nog langer verantwoor-
delijkheid wilde dragen voor wat er gebeurde. Dat was echter wel het geval voor zijn collega 
in Oss, burgemeester J.H.A.C. de Bourbon om bij Frederiks zijn ontslag in te dienen. Voor 
hem was de maat vol toen hij tijdens de staking van de Gewestelijk Politiepresident, - 
handelend ‘op bevel van een SS-commando’-, de opdracht kreeg in zijn ogen onschuldige 
burgers te arresteren. Het was de zoveelste maatregel tegen de bevolking. Daarnaast had 
de uitholling van de macht van de gemeente op vele terreinen hem in gewetensnood 
gebracht. Naar zijn mening was het punt uit de Aanwijzingen bereikt, waarop hij zijn taak 
moest neerleggen, omdat niet meer gewerkt kon worden in het belang van de bevolking.340 
De maatregelen van de bezetter die de burgemeester van Oss in zijn afscheidsbrief aan het 
gemeentepersoneel opsomde, zouden ook voor andere burgemeesters reden kunnen zijn 
geweest zijn voorbeeld na te volgen. Iedere burgemeester moest die beslissing echter 
nemen op basis van de eigen unieke situatie waarin hij met zijn gemeente verkeerde, zijn 
relatie met de bevolking, en zijn karakter en persoonlijkheid. Heldendom en dapperheid 
kunnen niet alleen maar worden afgemeten aan het tijdstip van aftreden.341 Als (ex-)militair 
met een autoritair karakter was het voor de Bredase burgemeester niet gemakkelijk in te 
zien, dat aftreden op een gegeven moment wel eens geboden kon zijn.  
 Na de April-meistakingen werden de verhoudingen tussen bezetter en bezetten 
steeds scherper. Het Nederlands bestuur en de bevolking kwamen onder groter druk te 
staan door de talrijke voorschriften en represailles. De druk op de Duitsers werd steeds 
groter door de nederlaag die onvermijdelijk op komst was. Van samenwerking kon geen 
sprake meer zijn. Het zou in deze omstandigheden collaboratie betekenen. ‘Verzet’ en 
‘Onderdrukking’ kwamen steeds sterker tegenover elkaar te staan, de ‘Terreur’ werd daar-
door nog heftiger. 

Grote problemen en gewetensnood veroorzaakte vanaf eind 1943 de opdracht van de 
bezetter aan de burgemeesters ingezetenen voor de Duitsers te vorderen voor het aanleg-
gen van verdedigingswerken. De opdracht was in strijd met het Landoorlogreglement  van 
1907. De Duitse maatregel is bekend onder de naam ‘Gemeinde-Einsatz’, inzetten van de 
gemeente, of ‘Gemeinde-Aktion’. De gemeente zou in het geheel een centrale rol toebedeeld 
krijgen in de persoon van de burgemeester. De burgemeester zou van de provinciale 
Beauftragte of Gevolmachtigde aanwijzingen ontvangen over de vordering van mannen 
tussen de achttien en vijfenveertig jaar.342 De werkzaamheden konden dicht bij de eigen 
woonplaats uitgevoerd moeten worden of  verder weg. In de Bredase situatie betekende dat 
bijvoorbeeld het graven van tankgrachten bij Galder in het Mastbosch, in Zeeland werken 
aan strandversperringen tegen geallieerde landingen of werkzaamheden verrichten op het 
vliegveld van Gilze-Rijen.  

 Eind november 1943 waren in de provincie Zeeland de eerste vorderingsbriefjes voor 
graafwerkzaamheden in het kader van de Gemeinde-Aktion aan enkele burgemeesters uit-
gereikt. Onmiddellijk ontstonden daarover problemen. De betrokken burgemeesters van 
Goes en Middelburg voelden er niets voor zelf burgers te moeten aanwijzen of selecteren en 
zochten contact met de commissaris van de provincie en de secretaris-generaal van Binnen-
landse Zaken. Frederiks kwam ter bespreking van de gerezen moeilijkheden naar Middel-
burg en stelde voor de Gewestelijke Arbeidsbureaus in te schakelen bij de aanwijzing door 
het vorderingsbevel aan die bureaus door te geven en zo de last van de eigenlijke vordering 
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van de schouders van de burgemeesters af te wentelen. Een echte oplossing was dit 
voorstel echter niet. In de praktijk betekende het, dat de burgemeesters betrokken bleven bij 
de vorderingen, al deden ze de selectie niet meer zelf.343  
 
Vordering voor Gilze-Rijen 

 
Burgemeester Van Slobbe kreeg voor het eerst met de Gemeinde-Einsatz of -Aktion te 
maken door een brief die hij begin december 1943 ontving van Regierungsbaurat, architect, 
Hanrath, werkzaam voor de Duitse Luchtmacht op het vliegveld te Gilze-Rijen. Bij de brief 
zaten vijfendertig op naam gestelde vorderingsbriefjes, te overhandigen aan de eigenaars 
van paard en wagen, die zich maandag 13 december 1943, 7.30 uur, hadden te melden aan 
de hoofdpoort van het vliegveld voor wat genoemd werd ‘rijwerk tot en met zondag 19 
december’.344 De burgemeester weigerde de briefjes uit te laten reiken. In zijn antwoord 
schreef hij,- in het Duits -, dat de vijfendertig toegestuurde briefjes hem aanleiding gaven te 
vermoeden, dat hem verzocht werd  ‘Männer , (de onderstreping is van Van Slobbe) Karren 
und Pferde’ op te eisen. Aangezien de Haagsche Conventie van 1907 en het Landoorlog-
reglement medewerking van burgers aan militaire voorbereidingen van de vijand had verbo-
den, was hij van mening geen gehoor te kunnen geven aan de uitnodiging en had hij de eer 
de briefjes terug te sturen. Hij gaf er tegelijkertijd een oplossing bij waardoor de Duitsers de 
eis konden laten vervallen en hij er zelf onderuit kwam. Letterlijk luidde zijn voorstel:  
 
‘In overweging wordt gegeven zich te wenden tot het Bemiddelingsbureau voor paardentractie, 
Molenstraat nr. 1, Breda, tel 3823, dat kan leveren wat gevraagd wordt, of tot de Ortskommandantur 
te Breda. Het laatste is waarschijnlijk te verkiezen, daar de Heer Ortskommandant een overzicht heeft 
van datgene wat al gevorderd is en dat op deze manier kan bijhouden’.345 
 
Blijkens de eigenhandig geschreven opmerkingen op het ontwerp van zijn brief heeft Van 
Slobbe, zich bewust van de ernst van zijn weigering, de brief persoonlijk op 9 december aan 
de secretaresse van Hanrath overhandigd en ook een kopie bezorgd aan de Ortskom-
mandant. Zijn suggestie werd overgenomen. De Ortskommandant schreef terug dat het 
Bemiddelingsbureau voor paardentractie conform de regels door hem was belast met de 
uitvoering van de dienstverlening aan het vliegveld Gilze-Rijen.346 Aan de uitvoering was 
ondertussen al gevolg gegeven. De vijfendertig briefjes met de namen van de opgeëiste 
voerlieden werden opgedeeld in drie gelijke aantallen en door drie politiemannen aan de 
betrokkenen bezorgd.  

Op deze manier was het Van Slobbe gelukt als burgemeester onder de eerste eis tot 
het leveren van inwoners in het kader van de Gemeinde-Einsatz uit te komen door de 
eigenlijke vordering te laten doen door een instantie die al eerder was aangewezen als 
leverancier van mensen en materiaal aan de bezettende macht. De drie politiemannen, die 
de vorderingenbriefjes moesten uitdelen, waren geen leden van het Bredase korps. Op twee 
van de handgeschreven en door de opperwachtmeesters ondertekende briefjes staan 
moeilijk leesbare namen: Swaan(?) en Maatjes. Hun namen komen echter niet voor op het 
overzicht van het politiepersoneel van Breda tussen 1940-1945, ook niet op de lijst van 
negen namen het Politie Opleidingsbataljon Amsterdam, die waren aangesteld ter bewaking 
van het Gewestelijk Arbeidsbureau.347  

   
Ontslag van burgemeester Van Slobbe 

 
Het was de vraag of de burgemeester bij een volgende vorderingseis weer zou kunnen 
weigeren en een oplossing zou kunnen aandragen zoals voor Gilze-Rijen. In de eerste helft 
van februari 1944 kwam de Duitse majoor Ludwig persoonlijk bij de burgemeester op bezoek 
met de opdracht arbeidskrachten te leveren voor werkzaamheden in Galder en Prinsenbeek. 
Hij dreigde met ernstige gevolgen wanneer geweigerd zou worden.348 Van Slobbe zocht 
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daarop, na telefonisch overleg met Frederiks, contact met de heer Zaayer, die op het 
Gewestelijk Arbeidsbureau betrokken was bij de arbeidsinzet. Waarschijnlijk hoopte hij door 
het inschakelen van het Gewestelijk Arbeidsbureau opnieuw te kunnen ontkomen aan de 
Duitse eis tot vordering. Gezien zijn houding in de vordering voor Gilze-Rijen zou hij nu 
onmogelijk wel kunnen toegeven. Als hij geen oplossing zou weten te vinden, zou weigering 
minstens zijn ontslag, misschien zelfs zijn arrestatie kunnen betekenen. De schriftelijke 
reactie van de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau bracht echter geen oplossing. De 
slotzin van diens brief luidde, ‘dat zijn bureau zich niet kon mengen in de U door Duitse 
instanties opgedragen vordering van burgers’ en dat de verantwoordelijk bij de burgemeester 
lag, ook als het arbeidsbureau zou meewerken.349  
  Op 15 februari 1944 werd in Den Bosch een bijzondere bijeenkomst belegd over 
vorderingen, die de Duitsers aan Van Slobbe en de andere burgemeesters van westelijk 
Noord-Brabant wilden opleggen. Aanwezig waren secretaris-generaal Frederiks, commis-
saris van de provincie van Rijckevorsel, en een aantal burgemeesters, onder wie Van 
Slobbe. De discussie ging, net als in november 1943 in Zeeland, over de vraag of volgens 
het Landoorlogreglement en de ‘Aanwijzingen’ uit 1937 de Duitse eisen wel mochten worden 
ingewilligd. De Aanwijzingen verboden het werken aan verdedigingswerken voor de vijand 
maar door volkenrechtdeskundigen was reeds in 1940, op basis van het Landoorlog-
reglement, een onderscheid aangebracht tussen ‘military operations’ en ‘military prepara-
tions’, militaire operaties of militaire voorbereidingen. Op basis van dat onderscheid was 
ondermeer goed gevonden, dat na de Duitse overwinning in 1940 aannemers meewerkten 
aan het herstel van vliegvelden.350  
 Tijdens de discussie in Den Bosch gaf Frederiks een als dubbelzinnig op te vatten 
mening: op basis van de interpretatie van het Landoorlogreglement van Professor Mr. J.P.A. 
François, deskundige op het terrein van het Nederlands recht en het Volkerenrecht, kon 
meewerken niet verboden worden, maar ‘eer en geweten’ verzetten zich er tegen.351 De 
meeste burgemeesters gaven toe, met uitzondering van die van Breda en Raamsdonks-
veer.  
 Van Slobbe stond voor het blok. Zijn opvatting was en bleef dat de Aanwijzingen en 
het Landoorlogreglement de graafwerkzaamheden verboden en door hem geen mensen 
konden worden aangewezen voor die werkzaamheden. Bovendien zouden de gevorderde 
burgers het risico lopen slachtoffer te worden van geallieerde luchtaanvallen. Zeer waar-
schijnlijk heeft hij als katholiek in deze gewetenskwestie raad gevraagd aan de bisschop van 
Breda, Mgr. Hopmans. Talrijke katholieke burgemeesters wendden zich in die dagen tot de 
geestelijkheid. Ook loco-burgemeester Meeùs en gemeentesecretaris Van Woensel raad-
pleegden op een later tijdstip een aantal malen de bisschop over de aan hen gestelde 
vorderingeisen. Het episcopaat had de medewerking van katholieke burgemeesters daaraan 
nadrukkelijk verboden. Mgr. Hopmans herhaalde dat standpunt klaar en duidelijk aan de 
burgemeesters en andere bestuurders van zijn diocees, die bij hem kwamen om advies in 
dezen.352 
 Burgemeester Van Slobbe moet aan de hand van telefonische contacten met het 
arbeidsbureau al dagen hebben zien aankomen, dat het arbeidsbureau zou weigeren de 
vorderingstaak over te nemen, en dat, wanneer hij voet bij stuk hield, hem niets anders restte 
dan zijn ontslag in te dienen. Na de bijeenkomst in Den Bosch op dinsdag 15 februari met 
secretaris-generaal Frederiks en provinciecommissaris Van Rijckevorsel had hij met hen een 
persoonlijk onderhoud. De volgende dag, woensdag, schreef hij in Breda zijn ontslagbrief, 
gericht aan de Rijkscommissaris en overhandigde die donderdag daarop in Den Bosch met 
een begeleidend schrijven aan Van Rijckevorsel met het verzoek voor ‘doorzending’ naar de 
secretaris-generaal te willen zorgen, conform de op 15 februari gemaakte afspraak. In zijn 
begeleidend briefje aan de commissaris van de provincie vermeldde hij er niet in geslaagd te 
zijn aan de vorderingeis van burgers te ontkomen. Aan de uitvoering ervan weigerde hij 
echter mee te werken. Hij drong er vervolgens op aan zijn ontslagaanvrage dezelfde dag nog 
door te sturen, omdat het zijns inziens ‘ gewenscht is, dat de Reichskommissar in bezit ervan 
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is vóór de Duitsche militaire autoriteiten, - die waren bevoegd tot het doen van de 
vorderingen -, tegen mijn weigering stelling nemen’. Het speet hem tot deze stap gedwongen 
te zijn.353 Voor secretaris-generaal Frederiks, die formeel gezien zijn ontslagaanvrage bij de 
Duitsers moest indienen, voegde hij er een persoonlijk briefje aan toe met hetzelfde verzoek 
om spoed, vergezeld van de opmerking: ‘indien U de inwilliging ervan zoudt willen bevor-
deren, dan zal dit door mij zeer op prijs worden gesteld’.354 De tekst van het ontslagverzoek 
aan Rijkscommissaris Seyss-Inquart (‘Dem Herrn Reichskommissar für den Besetzten 
Niederländischen Gebiete’) was kort, in het Duits,  en liet over de reden geen onduidelijkheid 
bestaan:   
  
‘weil Ich nach Ehre und Gewissen dem Befehl zur Forderung der Einwöhner der Stadt Breda für Arbeit 
an Verteidigungsanlagen keinen Erfolg leisten kann, bitte Ich Ihre Excellenz um meine  sofortige 
Entlassung’. 
(Daar ik naar eer en geweten aan het bevel tot vordering van inwoners van de stad Breda voor werk 
aan de aanleg van verdedigingswerken geen gevolg kan geven, verzoek ik Uwe Excellentie mij met 
onmiddellijke ingang te ontslaan.)355 

 
Tussen de aanvraag van het ontslag op 17 februari en het verlenen ervan op 11 maart 1944 
verliep een aantal spannende weken voor Van Slobbe. Na het indienen van het ontslag liet 
de Beauftragte Thiel hem bij zich roepen in zijn residentie te Vught en wees hem met nadruk 
op de kwalijke gevolgen van zijn houding. Hij werd echter niet gearresteerd. De verstand-
houding tussen hem en de Beauftragte was altijd redelijk goed geweest. De laatste had 
volgens Van Slobbe zelfs enigszins begrip voor zijn houding.356  
 Het was bekend dat burgemeesters die weigerden aan de Gemeinde-Aktion mee te 
werken, soms gearresteerd werden of, bij onderduiken, bedreigd werden met arrestatie van 
familieleden. Moest Van Slobbe onderduiken of afwachten met alle risico’s van dien? Zijn 
ambt blijven uitoefenen na de indiening van het ontslag was onmogelijk, zeker toen duidelijk 
werd dat de vorderingseis onverkort doorging. In afwachting van de beslissing op zijn 
ontslagaanvrage vroeg hij de Commissaris van de provincie om verlof met onmiddellijke 
ingang. Van Rijckevorsel moest daarover eerst met de Beauftragte overleggen, maar kon 25 
februari 1944 telefonisch antwoorden dat die hem niets in de weg zou leggen, mocht hij met 
verlof willen gaan. De burgemeester vroeg en kreeg daarop in hetzelfde gesprek onmiddellijk 
verlof.357 Bijna een maand na de aanvraag tot ontslag kreeg secretaris-generaal Frederiks 
het antwoord binnen: Der Generalkommissar für Verwaltung und Justiz hat Herrn B.W. Th. 
van Slobbe auf seinen Eintrag mit sofortigen Wirkung, ohne Bewilligung von Ruhegehalt aus 
seinem Amte entlassen. De bijbehorende ontslagoorkonde vermeldde 11 maart 1944 als 
ingangsdatum.358 Het ontslag geschiedde dus zonder toekenning van pensioen.   
 Na de ontslagaanvrage en verlofopname door Van Slobbe ontstonden over zijn 
vertrek in de stad allerlei geruchten, die ook na de oorlog nog lang aanhielden. Hij zou ont-
slagen zijn, gearresteerd of ondergedoken. Vooral het idee dat de Duitsers het initiatief 
hadden genomen tot het ontslag, zonder dat er om gevraagd was, deed de ronde. Voor 
waarnemend loco-burgemeester Van der Aa was dat laatste gerucht aanleiding om op de 
eerste vergadering van de Bredase Heemkundige Commissie, begin mei 1944, nadrukkelijk 
te verklaren dat Van Slobbe zelf om zijn ontslag had verzocht en dat de Duitsers dat na 
enige weken hadden verleend.359 Bovenstaand relaas maakt inderdaad duidelijk dat van 
Slobbe zelf om zijn ontslag heeft gevraagd, maar niet anders kon, gezien de Duitse eisen 
met betrekking tot het vorderen van burgers. Het is niet zo vreemd dat daarbij het gerucht 
ontstaan is, dat de Duitsers hem ontslagen hebben. Op de genoemde vergadering van de 
Bredase Heemkundige Commissie was de reactie van de directeur van Openbare Werken 
op de opmerking van Van der Aa dan ook: ‘jammer dat de burgemeester tot die stap is 
moeten overgaan’, daarmee aangevend te twijfelen aan de vrijwilligheid van het ontslag. Als 
Van Slobbe de Duitsers niet voor was geweest zouden ze hem, na een weigering tot 
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uitvoering, gezien de ervaring met andere burgemeesters, zeker zelf ontslagen hebben, 
mogelijk zelfs gearresteerd.  
   In de weken tussen de aanvraag en de verlening van het ontslag bleef Van Slobbe in 
de stad. Zowel loco-burgemeester Meeùs als gemeentesecretaris Van Woensel hadden in 
die periode een aantal malen persoonlijk of telefonisch contact met hem. Kort na het officiële 
ontslagbesluit vertrok hij op bevel van de Duitsers definitief uit Breda en vond onderdak in de 
buurt van Asten in het oosten van Noord-Brabant. De Duitsers hadden hem aangeraden te 
vertrekken, daar hij anders het risico liep gearresteerd te worden.360 Toch kreeg hij nog 
verlof om de Paasdagen bij zijn vrouw en kinderen in Breda door te brengen. Ook later 
keerde hij nog enkele malen clandestien naar zijn stad terug. Tijdens de paasdagen, begin 
april 1944, mocht hij zelfs met Duitse toestemming enkele dagen thuis doorbrengen. Na een 
telefoontje van zijn echtgenote op Paaszaterdag naar gemeentesecretaris Van Woensel 
volgde op Paaszondag een ontmoeting tussen de gemeentesecretaris en de (ex-) 
burgemeester.361  
   De houding van de Noord-Brabantse Beauftragte Robert Thiel bij het ontslag van Van 
Slobbe is opvallend en vrij uitzonderlijk te noemen, maar betekent een bevestiging van de 
vriendelijke woorden die hij bij zijn aantreden in het najaar van 1941 en bij de Mozart-
herdenking in mei 1942 uitte. Als Rijnlander voelde hij zich verwant aan het Nederlandse 
volk. In het najaar van 1941 had hij ten opzichte van de gearresteerde burgemeester van 
Eindhoven A. Verdijk een vergelijkbare houding aangenomen, als in 1944 tegenover Van 
Slobbe, door aan te dringen op diens vrijwillig ontslag, en hem te waarschuwen voor 
mogelijke arrestatie. Verdijk weigerde toen echter zelf ontslag te nemen en werd daarom 
ontslagen, nadat hij enige tijd met verlof was gestuurd.362 In april 1944 werd Thiel van zijn 
ambt ontheven en opgevolgd  door Heinrich Sellmer, die veel fanatieker was. Door diens 
toedoen werden in juli 1944 zeven Brabantse burgemeesters wegens hun weigering mee te 
werken aan de Gemeinde-Aktion gearresteerd en via Kamp Vught naar een Duits concen-
tratiekamp overgebracht. Zes van hen hebben dat niet overleefd.363 Of er verband was 
tussen het gebrek aan ideologisch fanatisme van Thiel en zijn ontslag valt niet aan te tonen, 
maar is wel waarschijnlijk. 
   Op 21 maart 1944 hield loco-burgemeester Meeùs een afscheidstoespraak tot de 
scheidende burgemeester ten overstaan van een groep Bredanaars, die hij zonder nader 
precisering  zijn ‘Geachte Toehoorders’ of ‘auditorium’ noemde. Uit de tekst is op te maken 
dat de groep uit leden van het gemeentebestuur bestond en nog enkele andere personen. 
Hij gaf een  overzicht van de activiteiten en het bereikte door Van Slobbe en verleende hem 
het Ereburgerschap met de Gouden Penning der Stad. Het leek wel een definitief afscheid, 
dat in tegenstelling stond tot de beginwoorden van zijn toespraak. Daarin had hij te kennen 
gegeven op een spoedig weerzien te hopen, ‘in kort verwijderd bestek’.364 Eind maart ver-
scheen in de kranten het bericht dat burgemeester Van Slobbe bij besluit van de com-
missaris-generaal voor Bestuur en Justitie ontslagen was.365  
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4. BARSTEN 
 

11 maart 1944 – 29 oktober 1944 
 
 
Loco-burgemeester Josef Meeùs 
 
Waarnemer tegen wil en dank 
 
In juni-juli 1942 was burgemeester Van Slobbe er in geslaagd, met enige moeite, en met 
goedkeuring van provinciecommissaris Van Rijckevorsel en de Beauftragte of Gevolmach-
tigde in de provincie Thiel, Josef Meeùs benoemd te krijgen als vierde wethouder. Hij stelde 
hem tegelijkertijd als zijn loco- of plaatsvervanger aan. Meeùs moest een tegenwicht vormen 
voor NSB-wethouder J.S. de Groot, die kort daarvoor door de Duitsers was aangesteld.1   
 Op dezelfde dag dat burgemeester Van Slobbe zijn ontslagbrief geschreven had, 17 
februari 1944, had wethouder en loco-burgemeester Josef Meeùs, daartoe aangezet door de 
burgemeester, ook een ontslagbrief opgesteld, die hij met een begeleidend schrijven aan 
Van Slobbe overhandigde. Zonder Van Slobbe wilde hij niet langer als wethouder en loco-
burgemeester fungeren. Hij had dezelfde bezwaren tegen de vorderingen als zijn burge-
meester en voegde daar aan toe wegens zijn drukke verzekeringskantoor geen tijd te heb-
ben als loco-burgemeester op te treden. Het ontwerp van het ontslagbesluit voor Meeùs 
werd door Van Slobbe gedateerd op 17 februari 1944 en ter goedkeuring doorgestuurd naar 
commissaris van de provincie Van Rijckevorsel. De goedkeuring bleef echter uit, omdat eerst 
het ‘toezichthoudend orgaan’, - bedoeld werden de commissaris-generaal voor Bestuur en 
Justitie en de Rijkscommissaris - , daarin moesten bewilligen.2 
 Doordat aan Van Slobbe, op advies van de Beauftragte, in afwachting van het defini-
tieve ontslag, door de commissaris toestemming tot verlof was verleend met ingang van de 
25e februari, terwijl Meeùs nog moest blijven, dreigde de verantwoordelijkheid voor de reeds 
geëiste vorderingen op de schouders van de loco-burgemeester te komen liggen. Dat was 
hem al duidelijk gemaakt door majoor Ludwig van de Duitse Weermacht die de vordering-
seisen voor Westbrabant had opgesteld. 
 Het verloop van de vorderingen voor Galder  en Beek, begin maart 1944, en die voor 
Steenbergen in april daaropvolgend maakt duidelijk, hoe burgemeester Van Slobbe, loco-
burgemeester Meeùs, gemeentesecretaris Van Woensel en de betrokken ambtenaren 
geworsteld hebben met de eisen en het niet altijd eens waren met elkaar. Meeùs ging daarbij 
naar de mening van de anderen te ver in zijn tegemoetkomingen aan de Duitsers en zijn 
verdediging daarvan. Vooral bij vorderingen voor Steenbergen in de eerst twee weken van 
april is het opvallend hoe de grens tussen inwilligen, saboteren, traineren en uitvoeren vaak 
moeilijk te trekken valt.  
 Zonder altijd te hoeven twijfelen aan de goede ‘vaderlandsche gevoelens van de 
medespelers’ leidde het in de naorlogse zuiveringsdiscussie tot felle discussies en tegen-
gestelde beoordelingen. 
 
‘Advertentie van Meeùs’ en de vorderingen voor Galder en Beek  
 
De dorpen Galder en Prinsenbeek liggen respectievelijk ten zuiden en ten westen van Breda. 
Naar de mening van de Duitse legerleiding dienden daar verdedigingswerken te worden 
aangelegd en tankvallen gegraven te worden tegen mogelijke Geallieerde aanvallen. In de 
eerste helft van februari 1944 had Van Slobbe bezoek gehad van majoor Ludwig, die 
namens de Duitse Weermacht de levering van een aantal werkkrachten eiste voor die 
werkzaamheden. Dit had de burgemeester geweigerd en dat had geleid tot zijn ontslag-
aanvraag bij de comissaris van de provincie. De eis van Ludwig bleef echter bestaan, zodat 
nu de waarnemend burgemeester, wethouder J. Meeùs, met de eis werd opgezadeld. In 
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onderhandelingen met de Duitse majoor probeerde hij de verantwoordelijkheid voor de 
vordering door te schuiven naar het Gewestelijk Arbeidsbureau. Ludwig bleef hem echter 
verantwoordelijk houden voor de levering van honderd arbeidskrachten, met eventuele kans 
op arrestatie en represailles tegen gijzelaars.3 In een gesprek van Meeùs met Van Slobbe 
hierover beloofde de burgemeester terug te komen van verlof, omdat híj, zolang hij nog niet 
officieel was ontslagen, de verantwoordelijkheid bleef dragen, inclusief de mogelijke conse-
quenties van arrestatie en gevangenschap. Hij wilde niet, dat Meeùs tot handelingen ge-
dwongen werd, die hijzelf niet wenste uit te voeren.4 De loco-burgemeester kwam op deze 
manier in een onmogelijke situatie terecht. In het geval dat hij de vordering zou weigeren, 
dreigde voor hem arrestatie, bij terugkeer van Van Slobbe liep die dat gevaar.  
 Vanaf 26 februari was Meeùs, door het vertrek met verlof van de burgemeester, 
waarnemend burgemeester geworden en probeerde hij een uitweg te vinden uit zijn 
dilemma. Hij zou niemand aanwijzen of dwingen voor de Duitsers te gaan werken, maar via 
een advertentie vrijwilligers voor de werkzaamheden in Galder en Beek oproepen, zodat hij  
niet verantwoordelijk zou zijn voor een aanwijzing van personen. Het idee van een 
advertentie had hij al eerder ook voorgesteld aan Van Slobbe als oplossing van het probleem 
der verantwoordelijkheid. Die had het toen echter geweigerd. Nu zette Meeùs zijn plan door. 
 Op de eerste dag van maart werd op het stadhuis door het IVe Bureau van de 
gemeentesecretarie een tekst voor de advertentie opgesteld en een toelichting met 
bijzonderheden over de aard van het werk, de duur en de beloning. Het aantrekkelijke voor 
kandidaten was het hoge loon van fl. 50 per week dat verdiend kon worden en de mogelijk-
heid voor 1 fl. per week een dagelijkse portie van driekwart liter soep als warme maaltijd te 
krijgen.5 Advertentie en toelichting waren waarschijnlijk door Meeùs zelf opgesteld en 
leidden tot een af en toe hoogoplopend onderhoud tussen de gemeentesecretaris en Meeùs. 
De laatste beweerde het te moeten doen om Van Slobbe te redden. In een verhoor na de 
bevrijding van de stad voegde hij daarbij nog het argument, dat de vrijwilligers niet naar 
Duitsland hoefden, represailles tegen gijzelaars werden voorkomen en het inzetten van een 
NSB-burgemeester werd voorkomen.6 Van Woensel bestreed die handelwijze: ook Van 
Slobbe had zich tegen een advertentie verzet. Indien Meeùs door wilde gaan, moest hij het 
zelf maar uitzoeken.7 Ondanks de tegenstand ging de waarnemend burgemeester door met 
de uitvoering van zijn idee. Eerst raadpleegde hij nog bisschop Hopmans. Die verbood of 
ontraadde hem weliswaar ten stelligste tot vordering van arbeidskrachten over te gaan maar 
kon met de advertentie wel vrede hebben, omdat ‘hij zich om bestwil neerlegde bij de adver-
tentie inzake de vrijwilligers’.8  
 Donderdag en vrijdag 2 en 3 maart 1944, verscheen de advertentie, na goedkeuring 
door de Duitsers en door hen iets gewijzigd, in het Dagblad voor Noord-Brabant en Zeeland: 
 
‘Aanmelding wordt verzocht van 100 mannelijke inwoners vanaf 18 jar. leeftijd voor werkzaamheden in 
de provincie Noord-Brabant’. 
 
Ook werd werd naar de toelichting verwezen, die op het stadhuis te verkrijgen was, met 
daarin ondermeer uitleg hoe vrijwilligers voor de duur van zes maanden vrijstelling van werk 
in Duitsland konden krijgen.9   
 Gemeentesecretaris Van Woensel had in zijn discussie met Meeùs geweigerd  mede-
werking te verlenen aan de werkzaamheden, die in verband met de advertentie nodig 
zouden zijn, maar er moest wel een secretarie-ambtenaar worden ingeschakeld voor de 
registratie van de aanmeldingen en het verstrekken van de bijzonderheden die in de 
advertentie genoemd werden. Ambtenaar Winters kreeg van Meeùs opdracht de namen te 
noteren en de tekst met uitleg over het werk en de voorwaarden op te stellen, ter uitreiking 
aan de geïnteresseerden. De werkzaamheden zouden uitsluitend te Galder en Prinsenbeek 
plaatsvinden en maandag 6 maart beginnen. Op het verzoek om ontslag van de onwillige 
ambtenaar ging  loco-burgemeester Meeùs niet in. Winters was er niet zo happig op dit werk 
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te doen, aangezien hij, naar eigen zeggen, toch al zo’n kwade naam had in de stad door zijn 
vele, noodzakelijke contacten voor de gemeente met de Duitsers.10  

Op vrijdagmorgen, 3 maart, begonnen de aanmeldingen binnen te komen: om tien 
uur waren er achtentwintig, om half één tweeënveertig, tegen de avond oplopend tot 67. Met 
de twintig die zich zaterdagochtend nog kwamen aanmelden werd de lijst van vrijdag 
aangevuld tot het aantal van 87 vrijwilligers.11 Zaterdagmorgen suggereerde Meeùs aan Van 
Woensel dat majoor Ludwig wel tevreden zou zijn.12 Of dat in werkelijkheid ook het geval 
was, is uit de aanwezige stukken niet op te maken. Noch in het secretarie-archief noch in de 
papieren van de collectie Van Woensel zijn gegevens te vinden over het vervolg van de 
ronseling door middel van de advertentie. Het lijkt daarom aannemelijk te veronderstellen, 
dat de Duitsers inderdaad met het aantal opgekomen vrijwilligers tevreden waren en geen 
verdere eisen hebben gesteld voor Galder en Prinsenbeek. 
 Waren de Duitsers dus waarschijnlijk tevreden, de Bredase bevolking was dat zeker 
niet. Over de ronseling per advertentie door de loco-burgemeester was in de stad groot 
rumoer ontstaan. Het werd beschouwd als een tegemoetkoming aan de Duitse vorderings-
eisen waarvoor Van Slobbe zijn ontslag had moeten indienen, en als een vorm van verraad. 
Ook het ronselen van arbeiders die elders al in dienst waren, leidde tot reacties. Volgens een 
beschuldiging van de directie van machinefabriek Backer en Rueb was een arbeider van dat 
bedrijf door Meeùs naar de tankgracht gedirigeerd en was hem voorgespiegeld dat hij bij zijn 
fabriek wel ontslag zou krijgen.13 Voor velen waren het allemaal  bewijzen voor wat al langer 
in de stad over Meeùs werd gezegd, namelijk dat hij ‘deutschfreundlich’ was en het veel te 
goed met de Duitsers kon vinden.14  
 De opwinding en verontwaardiging over wat gezien werd als openlijk ronselen voor 
de bezetters, waren zo hevig, dat Meeùs het nodig achtte een vergadering met een aantal 
bekende Bredanaars te beleggen om zijn beleid inzake de advertentie uit te leggen en zijn 
goede trouw te bewijzen. De manier waarop hij dat deed, wekte echter ook weer het nodige 
wantrouwen. Op dinsdagavond 21 maart 1944, 20.00 uur, werd voor een twintigtal genodig-
den in de Bank Van Mierlo in de Nieuwstraat door de advocaten Mr. Hurks en Mr. Van der 
Schrieck, een uiteenzetting gegeven over de houding van de loco-burgemeester in de 
kwestie van de gewraakte advertentie. Zelf was Meeùs niet aanwezig. Hij had het wijzer 
gevonden weg te blijven. In een gesprek van enkele dagen daarna vertelde hij Van Woensel, 
dat zijn doel met de vergadering was geweest de vele mensen, ‘die dachten, dat er nu een 
NSB’er (bedoeld werd, notabene, Meeùs!) op het stadhuis zat’, van dat idee af te brengen. 
Hurks was zijn advocaat in privézaken, maar was op de vergadering ook voorgesteld als 
advocaat van de gemeente. Van Woensel bestreed dat laatste: Hurks was géén advocaat 
van de gemeente. Tussen de voor- en tegenstanders van Meeùs werden op de bijeenkomst 
felle debatten gevoerd. De meeste aanwezigen waren echter op de hand van de waarne-
mend burgemeester.15 

In de stad bleef de ontevredenheid echter aanhouden. Een week na de bijeenkomst 
kwam een voorstander van Meeùs vragen of Van Woensel er niet voor kon zorgen, dat de 
mensen ophielden met kwaad te spreken, o.a. door bekend te maken dat óók de loco-
burgemeester, tegelijk met Van Slobbe, zijn ontslag had ingediend. Die wetenschap zou hem 
dan wel helemaal ‘schoonwassen’. Van Woensels reactie was, dat het niet om de ontslag-
aanvrage ging, maar om de daden van Meeùs bij de vordering voor de tankgrachten.  
 Het was duidelijk dat de positie van loco-burgemeester Meeús zeer moeilijk was 
geworden. Hij had samen met Van Slobbe ontslag willen nemen, was geprest om voorlopig  
aan te blijven, had dat gedaan met het idee, al of niet terecht, daardoor Van Slobbe van 
arrestatie te redden16 en had nu de naam een hele of minstens een halve NSB’er te zijn die 
de bevelen van de Duitsers opvolgde, die voor de burgemeester reden waren geweest om af 
te treden. Naar zijn idee kon hij vanwege de grote tegenstand in de stad en zijn eigen drukke 
zaken maar beter aftreden. Hij zou zaterdag 25 maart naar de commissaris en de 
Beauftragte in Den Bosch gaan om te vragen wat hem te doen stond. Van Woensel raadde 
hem echter aan het tijdstip van zijn aftreden te laten afhangen van het antwoord op de vraag 
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wie hem zou opvolgen. Als hij nu onmiddellijk wegging, zou het gevaar groot zijn dat de 
volkomen onbekwame en ‘gevaarlijke’ Van der Aa hem zou opvolgen, die  zijn grenzen niet 
meer zou kennen, zodra hij macht had’. Als Van der Aa er eenmaal zat, zouden de Duitsers 
geen haast meer maken met het benoemen van iemand anders, omdat ze vonden dat de 
zaken nu goed liepen. Beter was het, aldus van Woensel, te wachten tot de bezetter een 
‘betere’ NSB-er dan Van der Aa gevonden zouden hebben. Zowel de Beauftragte als de 
commissaris van de provincie vertelden Meeùs bij zijn bezoek aan Den Bosch dat hij nog 
moest blijven zitten.17   
  
Vorderingen voor Steenbergen: NSB-wethouder J.C. van der Aa neemt over 
 
Begin april was waarnemend burgemeester Meeùs ondanks zijn aandringen nog steeds niet 
ontslagen, toen zich een nieuwe vorderingseis voordeed. Dinsdag 4 april hield hij nog een 
vergadering met de wethouders. Na afloop deelde hij echter mee direct naar bed te gaan 
omdat hij zich ‘ongesteld voelde’. De volgende dag belde Van Woensel hem om vier uur op 
met de mededeling, dat om half vijf een spoedvergadering van burgemeesters bijeenge-
roepen was op het Gewestelijk Arbeidsbureau. Meeùs zei wegens ziekte niet te kunnen gaan 
en gaf aan de gemeentesecretaris het advies wethouder Kroone te waarschuwen of zelf te 
gaan.18 Op de bijeenkomst kregen de burgemeesters van de Duitse Fachberater Blank te 
horen, dat Breda, Oosterhout, Teteringen, Terheijden en Nieuw-Ginneken 1500 burgers 
moesten leveren voor grondwerken in Steenbergen. Breda moest er 850 voor zijn rekening 
nemen. Van Woensel had zelf de bijeenkomst bijgewoond en had de eisen als onmogelijk 
van de hand gewezen. Hij kwam direct na afloop Meeùs inlichten. Die beschouwde zijn 
ziekte als een ‘geschenk des hemels’.19 Omdat zowel wethouder Kroone als Van Haperen  
onbereikbaar waren, - Kroone was door Meeùs de stad uitgestuurd en Van Haperen had het 
advies gekregen op ‘zijn buiten’ in Princenhage te blijven omdat hij ‘toch geen Duits 
verstond’, - bleef alleen NSB-wethouder Van der Aa over om de rol van loco-burgemeester 
over te nemen. 

 Donderdag 6 april kwam een Duitse luitenant bij Van  Woensel op het stadhuis met 
de details van de vorderingseisen voor Breda. Iedere dag zou zich een bepaald percentage 
van het aantal opgeëiste arbeiders moeten melden, totdat het totaal van 900 bereikt zou zijn. 
Na overleg met  loco-secretaris Van Meerwijk over wat te doen, - aanblijven of weggaan? - , 
spoedde Van Woensel zich naar bisschop Hopmans om raad. Daar trof hij de burgemeesters 
van Rucphen, Beek, Zundert en Rijsbergen aan, die 400 man moesten leveren voor 
Zierikzee. De bisschop wees op het standpunt van het episcopaat: meewerken aan de eisen 
was de burgemeesters niet toegestaan. Van Woensel kreeg na discussie het advies te doen 
wat hem eventueel opgedragen zou worden. De burgemeesters kregen van Hopmans te 
horen, dat het ‘oirbaar [was] indien zij aan de vordering voldeden door op ongetekende 
briefjes aan de gevorderde burgers mede te delen, dat zij door de Duitse Weermacht 
gevorderd waren’. Van Woensel had enige moeite met deze merkwaardige tussenoplossing 
maar besloot na overleg met Van Meerwijk, die het met de bisschop eens was, als 
gemeentesecretaris op zijn post te blijven. ‘s Avonds werd de teruggekeerde Van der Aa op 
de hoogte gebracht van de eisen en van de afwezigheid van de andere wethouders. Hij 
kreeg het advies aan de Duitsers uitstel van de vordering te vragen. Dat weigerde hij echter. 
Op dát moment werd J.C. van der Aa, als gevolg van de ziekte van Meeùs en het accepteren 
van de Duitse vorderingseisen, de facto met de uitvoering er van, en de waarneming van het 
burgemeesterschap belast. De volgende morgen, Goede Vrijdag 7 april, bevestigde Meeùs 
deze situatie telefonisch met de mededeling aan betrokkene, dat hij als enige overgebleven 
hauptamtliche wethouder nu de taak van loco-burgemeester had. Van Haperen en Kroone 
hadden namelijk het wethouderschap slechts als bijbaan, neben-amtlich. Zij meldden zich 
diezelfde dag ziek.20 

Van der Aa toog op Goede Vrijdag 7 april  onmiddellijk voortvarend aan het werk. 
Toen Van Woensel zich ‘s middags om één uur op verzoek van Van der Aa, voor een ‘ernsti-
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ge aangelegenheid’ op het stadhuis moest melden, trof hij daar Van der Aa aan met NSB-
kringleider F.H. de Koning en de adjunct-directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau, de 
NSB’er L. Zaayer. Met zijn drieën drongen ze er bij de gemeentesecretaris op aan op korte 
termijn aan het bevel vande Weermacht te voldoen. Niet meewerken of traineren zou als 
sabotage worden beschouwd. ‘s Avonds voegde zich daar tot Van Woensels ontzetting nog 
de beruchte NSB’er en WA-man Jos Driessen bij.21 Nu ze de macht in het stadhuis dachten 
te hebben, ging Van der Aa voortvarend te werk. Als hoofd van de gemeente-secretarie 
kreeg Van Woensel de opdracht zoveel mogelijk ambtenaren op te roepen om de vereiste 
eerste lichting van honderdtachtig man uit te zoeken, die de volgende dag om zes uur zou 
moeten vertrekken. Het mochten geen landbouwers of fabrieksarbeiders zijn, omdat die in 
hun eigen sector nodig waren. Van der Aa eiste daarom twee lijsten: één van kantoor-
personeel, en één van de leden van de vrije beroepen en de middenstand. Van Woensel 
weigerde echter categorisch zijn personeel opdracht te geven tot het aanwijzen van burgers. 
Dat vond hij de verantwoordelijkheid van Van der Aa, die naar zijn mening de Duitse 
opdrachtgever beter om uitstel kon vragen, daar het onmogelijk zou zijn de mensen vóór 
zaterdagmorgen op te roepen. Van der Aa vertrok daarop om drie uur per auto naar 
Steenbergen om bij luitenant Manger uitstel te bepleiten, nadat hij dat eerst tevergeefs 
telefonisch had geprobeerd. Woedend belde Manger, terwijl Van der Aa nog bij hem zat,  
twee uur later naar Van Woensel en dreigde hem wegens sabotage bij de Rijkscommissaris 
te rapporteren. Voor de zaterdag was door hem al een trein besteld om de gevorderde 
arbeiders te vervoeren. Daarna kreeg Van der Aa de telefoon om Van Woensel te vragen op 
zijn terugkeer te wachten en te zorgen Paaszaterdag voldoende personeel op de secretarie 
te hebben. De gemeentesecretaris beloofde voor 35 man te zorgen.22 Na zijn terugkeer uit 
Steenbergen vertelde Van der Aa ’s avonds omstreeks zeven uur, dat hij opdracht had 
gekregen voor Paaszondag 100, voor Paasmaandag 80, voor dinsdag 180 en voor iedere 
volgende dag 90 man te zorgen, tot een aantal van 900 was bereikt. Nog dezelfde avond 
had de gemeentesecretaris bij hem thuis, in aanwezigheid van loco-secretaris Van Meerwijk, 
een gesprek met politiecommissaris De Bruijn, die hem vertelde dat de politie in geen geval 
tot arrestatie van weigeraars of achterblijvers zou overgaan. Ook hadden ze een discussie 
over de voor-en nadelenvan onderduiken door Van Woensel. De Bruijn en Van Meerwijk 
riedden het hem af. Een tweede gespek had de gemeentesecretaris die avond nog bij de 
zieke Meeùs thuis. Het ging over diens voorstel de commissaris van de provincie Van 
Rijckevorsel te vragen Van der Aa tot loco-burgemeester te benoemen. Van Woensel raadde 
dat af, omdat hij het een ondraaglijk idee vond ‘á bout portant’ de zwakke Van der Aa als 
loco-burgemeester te zien, overheerst door de fanatieke Driessen.  

Paaszaterdagmorgen 8 april  ging Van Woensel al vroeg opnieuw naar Meeùs met 
het voorstel nog wat tijd te rekken door de ambtenaren de opdracht te geven de komende 
dagen 10.000 namen aan Van der Aa voor te leggen, waaruit hij een keuze kon maken. Het 
zou de nodige tijd en moeite gaan kosten een juiste lijst met de benodigde 900 namen uit die 
hoeveelheid samen te stellen. Daarna kon de herstelde Meeùs eventueel zijn taak als loco-
burgemeester weer opnemen. De Duitsers kregen zo weliswaar hun 900 man, maar alles 
was beter dan een Van der Aa, met achter zich de rampzalige Driessen. Meeùs was het met 
de voorstellen niet eens. Voor zichzelf wilde hij er het liefst mee ophouden en hij wilde de 
ambtenaren hun vrije Paasdagen niet afnemen.  

Die Paaszaterdag moet op het stadhuis een chaotische en gespannen dag zijn 
geweest. Slechts een klein deel van de ambtenaren was komen opdagen en Van Woensel 
had, ondanks de opdracht van Van der Aa, geen lijst willen maken van niet verschenen 
personeel. Met waarnemend politiecommissaris Brouwers, - De Bruijn was ondertussen ook  
‘ziek’ geworden en kreeg per 1 augustus 1944 op eigen verzoek ontslag! 23 -, werd op aan-
dringen van Van der Aa en Driessen de vermeende dreigende toestand, de ‘revolutie’ zoals 
zij het noemden, besproken, die zou kunnen ontstaan bij de arrestatie van werkweigeraars. 
Ter versterking van de politie zou, aldus de de twee, de Landwacht van Driessen bewakings-
opdrachten overnemen, zodat de politie alle aandacht kon geven aan de controle en arres-
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tatie van degenen, die geen gehoor zouden geven aan de oproep voor Steenbergen. Nog 
geen week heeft de Landwacht die taak overgenomen, tot donderdagochtend 13 april. 
Waarschijnlijk vonden ze, volgens Brouwers, de taak te zwaar en gebruikte de polite de 
gewonnen tijd niet voor de arrestatie van onwilligen. Bovendien was de zogenaamde 
‘revolutie’ die de NSB’ers hadden gevreesd uitgebleven.24   

 Van der Aa vertelde aan de op Paaszaterdag wel opgekomen ambtenaren op het 
Bevolkingsregister, dat hij ‘er stond als loco-burgemeester’, en legde uit wat de Duitse 
plannen waren. Hij beval ze die uit te voeren. Ook de gemeentesecretaris maande de 
ambtenaren tot spoed aan maar verklaarde tegelijkertijd tegen weigeraars niets te zullen 
ondernemen. Driessen hielp bij het opstellen van de lijst van de die dag op te roepen 
personen, vooral mensen die hij als poltieke tegestanders beschouwde, zonder te letten op 
leeftijd, of na te gaan of ze niet reeds werkzaam waren bij de vrijgestelde bedrijven die voor 
de Duitse Weermacht werken, de Rüstungsbetriebe. Ook eiste hij van de poltie een lijst met 
zwarthandelaars. Toen hij de geleverde lijst echter onder ogen kreeg zei hij er veel meer te 
kunnen leveren. De ambtenaren hadden aan het eind van de middag een lijst met twee-
duizend namen van mogelijk op te roepen personen opgesteld.  

Paaszondag 9 april ging Van Woensel naar het huis van Meeùs, waar volgens een 
telefonisch gemaakte afspraak, ook de ‘zieke’ wethouders aanwezig zouden zijn voor een 
‘conferentie’.25 Kroone en Van Haperen weigerden aanvankelijk te komen, de eerste vooral 
uit wantrouwen ten opzicht van Meeùs’ handelswijze, de tweede, omdat hij echt ziek was. Hij 
had de griep. Kroone liet zich door Van Woensel echter over halen toch te komen, na 
vernomen te hebben, dat Van Haperen opgehaald zou worden in een door de gemeente-
secretaris gevorderde ziekenwagen. Van Haperen stuurde de ziekenwagen echter terug. In 
plaats daarvan werd hij toen opgehaald door een personenwagen. Op de bijeenkomst ten 
huize van Meeùs werd voornamelijk over de ziektegevallen gesproken. Het was te verwach-
ten, dat de Duitsers al die zieken van het stadsbestuur niet zouden slikken. Kroone had om 
die reden op advies van zijn arts Van der Aa reeds gebeld en meegedeeld dinsdag weer te 
kunnen komen, maar niet in staat te zijn het loco-burgemeesterschap op zich te nemen. Van 
Haperen gaf toen ook te kennen een paar dagen later wel weer aan het werk te kunnen 
gaan.  

Op Tweede Paasdag 10 april gingen op het stadhuis de vorderingen onder leiding 
van Van der Aa verder. Driessen had nu een lijst met 180 namen, vooral van poltieke 
tegenstanders, opgesteld onder wie vele industriëlen, die bij voorkeur dienden te worden 
opgeroepen. De NSB-politie-adjudanten J.P. Eling en C. van der Hoeven hadden een lijst 
van mensen met een justitiële veroordeling opgesteld; twee lijsten waar voor de vorderingen 
weinig mee te doen was. Van de 100 voor zondag opgeroepen burgers hadden zich er maar 
28 gemeld. Van de Duitsers mochten de wegblijvers eerst nog een waarschuwing, een 
polizeiliche Warnung krijgen. Van der Aa eiste, dat waarnemend commissaris van politie 
Brouwers die zou opstellen. De laatste weigerde echter en volstond met het rondsturen van 
zes agenten, die ‘achterblijvers gemoedelijk op de schouders klopten’.  

De afgesproken grote vergadering om 11 uur op het stadhuis met provincie-
commissaris Van Rijckevorsel, Beauftragte Thiel, Referent Kutscher, een officier van de 
Wehrmacht en 27 Brabantse burgemeesters leverde niets concreets op inzake de vorde-
ringen. Ook de volgende dagen kwam slechts een klein deel van de opgeroepen Bredanaars 
opdagen. Van der Aa drong bij Van Woensel niet meer aan op medewerking. Het was ook 
niet meer goed te achterhalen wie weggebleven waren en een politiewaarschuwing moes-
ten krijgen, omdat de lijsten met de namen van de opgeëiste burgers niet mee terug werden 
genomen uit Steenbergen. Van de in totaal 630 opgetrommelde mensen waren er tot en met 
dinsdag 11 april slechts 150 aan het werk gegaan. Van der Aa zag het op die manier niet 
meer zitten en begaf zich woensdag naar de Beauftragte in Den Bosch om zijn beklag te 
doen over het geringe resultaat van zijn werk door de tegenwerking op het stadhuis. Na 
terugkeer vertelde hij loco-secretaris Sommeling, dat de zieke wethouders medisch gekeurd 
moesten worden. 
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Donderdagmiddag 13 april  bracht Van der Aa een langdurig bezoek aan Meeùs 
thuis.26 Hij vertelde, dat Beauftragte Thiel had hem opgedragen de zieke wethouders door 
een Duitse dokter te laten keuren. Meeùs verzette zich daar met klem tegen. Hij zou een 
Duitse dokter niet binnenlaten. Van der Aa had geen recht zo’n opdracht te geven. Dat 
konden alleen de Duitsers zelf doen. Daarop besloot Van der Aa op het stadhuis eerst door 
Sommeling te laten uitzoeken hoe dat precies zat en een keuring uit te stellen. De volgende 
morgen bleken wethouder Kroone en Van Haperen weer op het stadhuis te zijn en was een 
keuring niet meer nodig. 

Tijdens zijn bezoek aan Meeùs had Van der Aa ook gesproken over het loco-
burgemeesterschap, dat door hem werd waargenomen. Nadat Meeùs had aangegeven, dat 
hij zo spoedig mogelijk ontslagen hoopte te worden begon Van der Aa over zijn eigen positie 
en kansen op een mogelijk burgemeesterschap. Hij voegde er aan toe dat Meeùs waar-
schijnlijk pas zijn ontslag zou krijgen op het moment dat een ter plaatse goed bekende 
burgemeester zou zijn uitgezocht en benoemd. Op zijn vraag of hij zelf een kans zou maken 
gaf Meeùs wijselijk geen antwoord. Dat Meeùs pas zijn ontslag zou krijgen na de beslissing 
over een ter plaatse goed bekende NSB-burgemeester bleek een juiste veronderstelling van 
Van der Aa. (zie hieronder) 

De pogingen op het stadhuis de aantallen arbeiders, die de Duitsers opeisten voor 
Steenbergen, opgeroepen te krijgen duurden tot en met vrijdag 28 april. De benodigde 
aantallen werden echter bijlange na niet gehaald. Dat had verschillende oorzaken. Door de 
ambtenaren werd hard gewerkt aan alle mogelijke lijsten van op te roepen kandidaten voor 
de werkzaamheden, reeds opgeroepen burgers, niet verschenen burgers, niet opgekomen 
burgers. Enerzijds wilde Van Woensel  Van der Aa de indruk geven dat er hard gewerkt werd 
om de door de Duitsers geëiste aantallen te halen, anderzijds maakten de onderling niet 
overeenstemmende lijsten en het met opzet moeilijk gemaakte kaartsysteem met alle 
gegevens, het erg moeilijk een goed overzicht van alles te houden. Waren de mensen via de 
vorderingsbriefjes, door Van der Aa ondertekend, eenmaal opgeroepen, dan bleek daarvan 
weer een groot deel tot de uitzonderingsgevallen te behoren en regende het aanvragen voor 
vrijstellingen, die vervolgens weer uitgezocht moesten worden. Daardoor werd het oproep-
proces nog eens extra vertraagd. De taktiek op het stadhuis, onder leiding van Van Woensel, 
(b)leek dus een vorm van meewerken en samenwerken in te houden, die gezien kon worden 
als tegenwerken. 

Iedere dag moest uit Steenbergen een lijst terugkomen met de namen van de niet-
opgekomen burgers. Vaak werd dat ‘vergeten’, zodat veel weigeraars moeilijk opgespoord 
en niet vervolgd konden worden.  

Het was ook duidelijk dat de inmenging van een man als Driessen averechts werkte. 
Tegen diens onbehouwen optreden bij het opstellen van de lijsten van te vorderen politieke 
tegenstanders en het uitvoeren door de Landwacht van politietaken bestond in de stad bij 
iedereen de grootste weerzin en dat  was mede oorzaak van openlijke tegenwerking door het 
bedrijfsleven, toen het Gewestelijk Arbeidsbureau voor een nieuwe vordering van mensen 
voor werkzaamheden in Zeeland een beroep op de directies deed. Tijdens een bijeenkomst 
op het gemeentehuis moest de Duitse Fachberater van het arbeidsbureau de aanwezige 
directies sussen door te zeggen dat de oproepen voorlopig niet door zouden gaan.27 

 De arrestatie van achterblijvers bleek door de verwarrende manier van werken en de 
tegenwerking ook niet goed uitvoerbaar. Met de hulp van, waarschijnlijk, de politiemannen 
Eling en Van der Hoeven werd uiteindelijk op dinsdag 25 april een negental achterblijvers 
uitgezocht, die gearresteerd moesten worden. In de arrestatiebevelen stond: ‘op bevel van 
de Sicherheitsdienst’. Onder leiding van waarnemend commissaris Brouwers werd de zaak 
zo uitgevoerd dat de zeven arrestanten, - twee van hen bleken al geruime tijd niet meer thuis 
te zijn -, allen werden vrijgesteld. Brouwers ging persoonlijk met de opgeroepenen naar de 
twee NSB-politieagenten agenten Eling en Van der Hoeven op het stadhuis om de vrij-
stelling te bepleiten. Zijn ondergeschikten konden niet anders dan toegeven. Voor Van der 
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Aa was het een reden om een klacht over Brouwers in te dienen bij de directeur-generaal 
van politie.28 

 
Voortgaande vorderingen onder leiding van loco-burgemeester Van der Aa  

 
Het loco-burgemeesterschap was Van der Aa toegevallen door de ziekte van wethouder en 
loco-burgemeester Meeùs en de onwil of onmacht van de wethouders Kroone en Van 
Haperen om de taak van Meeùs over te nemen. Meeùs (b)leek werkelijk ziek: hij had een 
‘negenoog, een kwaadaardige steenpuist op een zeer vervelende plaats. Hij bracht enkele 
weken in het ziekenhuis door en medisch gezien werd de verwachting uitgesproken dat hij 
eind mei in zijn functie zou kunnen terugkeren. Na thuiskomst kreeg hij echter opnieuw last 
van een negenoog en voelde hij zich niet meer in staat naar het stadhuis terug te keren.29  

Van der Aa zat er nu feitelijk vanaf donderdag 6 april en had zich naar eigen zeggen 
ingewerkt. Het betekende, dat hij met de volgende vorderingseisen voor het aan-leggen van 
verdedigingswerken van de Duitsers te maken kreeg na het aflopen van de werkzaamheden 
in Steenbergen. Even was gedacht, - hierboven al vermeld -, het bedrijfsleven daarbij in te 
schakelen, maar zowel van de kant van het bedrijfsleven als van Duitse instanties, die het 
bedrijfsleven nodig hadden, was daar zoveel bezwaar tegen gerezen, dat de Wehrmacht de 
oproepen weer op de gebruikelijke manier door het bureau bevolking van de gemeenten liet 
uitvoeren. 

Van de moeizame actie voor Steenbergen had Van der Aa geleerd dat hij de gehate 
Driessen niet meer moest inschakelen. Diens optreden op het stadhuis had zowel bij de 
ambtenaren als bij de bevolking zoveel weerzin opgeroepen, dat een voortzetting van zijn 
aanwezigheid daar niet zinvol was. In het hiervoor reeds vermelde anderhalf uur durende 
gesprek met Meeùs had Van der Aa al aan gegeven met Driessen op het verkeerde paard te 
hebben gewed.  

Een tweede verandering  bracht hij aan bij de bezorging van de vorderingsbriefjes. 
Tot dan toe hadden de politie en de meterophalers van de gemeentelijke Lichtbedrijven dat 
gedaan, maar zowel bij het bezorgen van de briefjes als bij de controle op de opkomst van 
de opgeroepenen was de betrouwbaarheid van het politiekorps zeer gering gebleken. 
Voortaan werden alleen werknemers van het Gemeentelijk Energiebedrijf  ingeschakeld. Het 
bedrijf beschikte namelijk over een bijgewerkt adressenbestand van de inwoners en over 
talrijke meteropnemers-geldophalers, die beroepshalve uitstekend de weg wisten in de stad. 
Vanaf half mei tot en met eind augustus 1944 ontving directeur Leeuwenberg dertien maal 
een opdracht om briefjes te laten rondbrengen. Daarbij ging het in totaal om meer dan 1700 
opgeroepenen.30 Gedurende die periode, mei-augustus, bestond het werk van Van der Aa 
als loco-burgemeester uit bijna niets anders dan het oproepen van zoveel mogelijk burgers 
ten behoeve van de graafwerkzaamheden van de Duitsers. Ook toen hallf juli 1944 de 
nieuwe burgemeester G.C. Blom was benoemd, bleef hij op het stadhuis de leiding houden 
over de vorderingen. Hij probeerde daarbij de Duitsers zoveel mogelijk ter wille te zijn, 
ondermeer door ook scholieren van 17 jaar en ouder in te schakelen. Begin april had hij de 
directies van de  twaalf scholen voor voortgezet onderwijs  voor een eerste maal schriftelijk 
gevraagd opgave te doen van alle mannelijk leerlingen van 17 jaar en ouder. Rector Gunning 
van het Stedelijk Gymnasium wendde zich tot Van Woensel om raad. Die luidde: protesteren 
omwille van het onderwijsbelang en de nog niet geëindigde vakantie, en daarna vanwege het 
beginnen van de eindexamens. Resultaat was dat door het Gymnasium en de overige 
scholen voor voortgezet onderwijs geen opgave werd gedaan. Begin mei herhaalde Van der 
Aa zijn schriftelijk verzoek. Hij ontving echter opnieuw alleen maar afwijzende antwoorden. 
De directies van de scholen van het bijzonder, - katholiek en protestants-christelijk -, 
onderwijs verwezen naar hun besturen als degenen die moesten beslissen.  De Rijks-H.B.S. 
verwees naar het departement van Onderwijs. Alleen de directeur van de Gemeentelijke 
Ambachtsschool gaf na enig aandringen de namen van 59 leerlingen op.31 
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Eind april waren de werkzaamheden te Steenbergen achter de rug en werden ook 
verdere vorderingen voor Zeeland enige tijd gestopt.32 Het betekende echter geen definitief 
einde aan het vorderen van burgers van Breda. In de tweede week van mei deelde Van der 
Aa de gemeentesecretaris mee, dat hij een nieuwe opdracht had voor de vordering van 150 
man voor Woensdrecht. Van Woensel stelde hem voor Cruyssen de leiding te geven op het 
bevolkingsregister bij die actie, veronderstellend, dat genoemde ambtenaar als ‘dwarskijker’, 
de meest geschikte persoon zou zijn om de nieuwe vorderingen te saboteren. 

 
Hoeveel Bredase burgers in totaal voor iedere vorderingsactie afzonderlijk precies zijn 
opgeroepen én werkelijk verschenen is niet exact te reconstrueren. De gegevens erover zijn 
te fragmentarisch, onduidelijk en spreken elkaar vaak tegen door voor dezelfde vordering 
met verschillende getallen te komen. In een aantal gevallen had dat te maken met het naar 
beneden bijstellen van de aantallen op te roepen personen, omdat er minder voor het werk 
nodig bleken te zijn. Ook heeft een deel van de opgeroepenen daarna om een of andere 
reden vrijstelling gekregen. Bovendien is een aantal burgers meermaals, voor verschillende 
bestemmingen, opgeroepen. Volgens afspraak tussen Binnenlandse Zaken en de Duitsers 
mocht iemand slechts voor maximaal twee weken achtereen aan het werk worden gezet. 
Van der Aa probeerde die termijn te verlengen tot vier weken, zich daarbij beroepend op een 
besluit dat de Rijkscommissairis zou hebben genomen. Na informatie bij de secretaris-
generaal van Binnenlandse Zaken bleek dat niet waar te zijn en ging een verlenging van de 
termijn niet door. 

 Met behulp  van een aantal bronnen kan echter wel een indruk gegeven worden van 
het totale aantal opgeroepenen waarover het hier gaat.33 De schatting is, dat van begin april 
tot en met eind augustus 1944 tussen de 2500 en 3000 oproepen werkelijk zijn uiitgedeeld 
en dat er daarvan, volgens de opgaven aan het Duitse ziekenfonds en een loonoverzicht, 
maximaal de helft daadwerkelijk is komen opdagen. Wanneer rekening wordt gehouden met 
het feit dat die opgaven per week werden gemaakt, terwijl de werkperiode voor een 
opgeroepene twee weken bedroeg, kan gevoeglijk worden aangenomen, dat het werkelijke 
aantal nog lager lag: ongeveer 1000 burgers. Dat komt ook overeen met de beweringen van 
secretaris Van Woensel in zijn dagboek, dat op bepaalde dagen van de opgeroepen slechts 
eenderde kwam opdagen, soms zelfs nog minder. 

De plaatsen waar voor de Duitsers gewerkt moest worden konden zowel binnen of in 
de buurt van Breda zijn als verder weg: Steenbergen, Woensdrecht en Moerdijk. Speciaal 
werk moest geleverd worden door bezitters van karren en paarden binnen de gemeente: 
boeren, voerlieden of verhuizers. Zij dienden zich ‘s morgens vroeg, met paard en kar, te 
melden aan de poort van het vliegveld Gilze-Rijen om de gaten in de startbanen te dichten 
die na de herhaaldelijke nachtelijke bombardementen van de Geallieerden waren ontstaan. 

Van de verplichte arbeid voor de Duitsers in de laatste maanden voor de bevrijding 
van de stad op 29 oktober 1944, heeft het moeten graven van tankvallen in de bossen bij 
Strijbeek en Galder, o.a het Mastbos, de sterkste herinneringen nagelaten door de herhaal-
delijke razzia’s in de straten van Breda om zoveel mogelijk mensen aan het graven te 
krijgen. Wekenlang duurfde de mannelijke bevolking zich niet op straat te vertonen. Zelfs de 
kerkdiensten werden door hen maar weinig bezocht. Het moeten graven om de bevrijders 
van het land bij de grenzen tegen te houden was een onverdraaglijk idee.34 Het was 
bovendien een gevaarlijk karwei wegens de kans op bombardementen van de Geallieerden 
die het luchtruim beheersten. De laatste grote vorderingseis ontving het gemeentebestuur 
van de Duitse Weermacht op 23 september 1944. Met onmiddellijke ingang dienden 500 
mensen te gaan graven bij Strijbeek. Toen de opdracht door het tot een chaos gemaakte 
kaartsysteem niet kon worden uitgevoerd, stelde Van Woensel de Duitsers voor het bij het 
Gewestelijk Arbeidsburau te proberen.35  
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Burgemeester G.C. Blom  
 
Een NSB’er als burgemeester 
 
Over het algemeen wordt in studies over de bezettingstijd weinig over NSB-burgemeesters 
geschreven, anders dan in de vanzelfsprekende negatieve bewoordingen die gebruikelijk 
zijn. Een NSB-burgemeester deugde niet, omdat hij een NSB’er was. Wanneer hij benoemd 
was in een vroege fase van de bezetting, zoals in veel van de grotere steden, wordt uiteraard 
meer aandacht aan hun daden en opvattingen besteed dan aan de nationaal-socialisten die 
later, en in plaatsen van minder belang, benoemd werden. Notoire aanhangers van de 
nationaal-socialistische ideologie, die het belang van de bezetter hoger aansloegen dan het 
belang van de eigen Nederlandse bevolking werden begrijpelijkerwijze meestal niet altijd met 
de in de geschiedwetenschap benodigde distantie beschreven en beoordeeld. Zolang 
‘Oorlog en Bezetting’ nog contemporaine en ‘meegeleefde’ gebeurtenissen waren voor de 
lokale en landelijke geschiedschrijvers is die neiging niet zo vreemd te noemen. Wel vreemd 
zou het zijn, dat na de verdwijning van de oorlogsgeneraties en daardoor ook van de 
persoonlijke herinneringen, die wijze van bevooroordeelde, moreel getinte geschiedschrijving 
zou blijven bestaan. Recente wetenschappelijke geschiedschrijving wijst echter steeds meer 
in de richting van meer zakelijkheid, distantie en objectiviteit. Ook NSB-burgemeesters 
kunnen hun eigen, niet apriori als slecht te noemen motieven en argumenten gehad hebben 
om te handelen zoals zij deden. Wanneer ze daarin zover gingen, dat ze hun eigen 
aanvankelijk goede bedoelingen verloochenden en bepaalde morele grenzen overschreden 
of schade berokkenden aan medemensen, valt hen iets te verwijten en, na de oorlog, ook in 
strafrechtelijke zin iets ten laste te leggen. Buiten beschouwing blijft hierbij de constitutionele 
vorm van landverraad die ze gepleegd hebben door het burgemeesterschap tijdens bezet-
ting door een vreemde mogendheid te accepteren, waarvoor elk van hen zich na de 
bevrijding in een zuiveringsproces had te verantwoorden. 
 
Loopbaan tot aan benoeming 
 

G.C. Blom werd in 1902 geboren in Weesp en trad na zijn middelbare school in dienst 
bij de Rijksbelastingdienst. Na een loopbaan in verschillende plaatsen was hij bij de inval van 
de Duitsers in Nederland Inspecteur van Invoerrechten en Accijnzen te Breda en woonde hij 
in de Valkenierslaan te Ginneken. Hij werd in 1933, naar eigen zeggen uit weerzin tegen het 
socialisme en de klassenstrijd, lid van de NSB. Hij wordt ook beschouwd als een van de 
oprichters van de afdeling Breda van de NSB. Vanwege het verbod echter van de 
Nederlandse regering op het lidmaatschap van de NSB voor overheidsdienaren moest hij het 
onderbreken tot na de Duitse inval van mei 1940.36 Na zijn terugkeer uit Zundert, waar hij, 
net als veel andere inwoners van Breda, met zijn gezin tijdens de evacuatie van de stad was 
terechtgekomen, hervatte Blom zijn werk als belastinginspecteur. In september 1940  werd 
hij opnieuw lid van de NSB en ook lid en plaatselijk leider van de Nederlandse of Germaanse 
SS, volgens Blom een politieke formatie, die voor het behoud van de ‘Nederlandsche volks-
aard’ streed en scherp wees op een ‘Aziatisch-Bolsjewistisch gevaar voor Europa’.  

Van de Bredase afdeling van de NSB kreeg hij geen gunstige indruk, evenmin van de 
meeste leden ervan. Hij trof, naar eigen zeggen, een ‘nog primitief georganiseerde af-
deeling’ aan.37 Het bevestigt het verschijnsel, dat een groot deel van de leden van de NSB 
uit gewone mensen bestond die de partij zagen als een middel uit hun armoede als arbeiders 
of kleine middenstander te ontsnappen. Zij waren, net als Blom, lid geworden om de klassen-
strijd op ‘nationale’, wijze aan te pakken: nationaal-socialistisch, Het verschil in opleiding, 
ontwikkeling en politieke visie echter tussen een deel van hen en mensen als NSB-burge-
meester Blom en NSB-wethouder J.S. de Groot, maakte het soms moeilijk met de plaatse-
lijke NSB-ers samen te werken. Volgens Blom, en de Groot, ontbrak het veel NSB’ers aan 
idealisme en inhoud. 
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Eén van de doelstellingen van de NSB was in de loop van een paar jaar een groot 
aantal NSB-burgemeesters benoemd te krijgen in gemeenten waar de zittenden werden 
ontslagen of niet herbenoemd zouden worden. Probleem was echter dat het aantal geschikte 
leden van de NSB voor een dergelijke functie beperkt was. Op advies van de Beauftragte 
van Zuid-Holland, Schwebel werd daarop begin 1941 een eerste cursus voor kandidaat-
burgemeesters onder NSB-leden opgezet,met als onderwerpen, staatsrecht, gemeenterecht, 
gemeentefinanciën en spreekvaardigheid. Aanvankelijk was het de bedoeling de cursus 
mondeling te geven maar door gebrek aan goede opleiders gebeurde het al spoedig 
grotendeels schriftelijk38 Blom nam deel aan de B-groep van februari 1941 en was een van 
de weinigen die slaagde. Het oordeel over zijn geschiktheid voor het burgemeesterschap 
luidde voor de hoofdonderdelen tamelijk gunstig: staatsrecht: ‘zeer geschikt’; gemeentewet: 
‘twijfelachtig’; gemeentefinanciiën: ’uitstekend’. Voor het onderdeel spreekvaardigeid oor-
deelde cursusleider Ernst Voorhoeve: ‘goed-uitstekend’. Hij voegde er nadrukkelijk aan toe, 
dat Blom zeer geschikt was voor een ‘grootere gemeente, Ginneken, daarna Breda b.v.’.39 
De suggestie een mogelijke funktie als burgemeester van Ginneken en daarna Breda had 
waarschijnlijk te maken met het feit, dat burgemeester Serraris van Ginneken-Bavel na zijn 
pensionering alleen nog maar waarnemend was en dus makkelijk te vervangen en het dorp 
met ingang van 1 januari 1942 in Breda zou worden opgenomen.40 In 1942 was er dus reeds 
in sommige kringen sprake van Blom burgemeester van Breda te benoemen. Toentertijd had 
hij dat pertinent geweigerd.41 Waarschijnlijk wilde hij toen uit respect geen misbruik maken 
van de mogelijkheid Van Slobbe op te volgen die in 1942 aan het einde van zijn eerste 
termijn als burgemeester was gekomen en voor herbenoeming in aanmerking kwam. 
Mogelijk vond hij zichzelf ook nog te onervaren om burgemeester te worden, zeker niet in 
een stad waar hij, in dubbele zin, goed bekend was. NSB-wethouder De Groot raadde een 
benoeming ook af. Met burgemeester Van Slobbe viel goed te werken en het was niet 
gewenst hem op dat moment opzij te zetten.42 
 Na zelf geslaagd te zijn voor het burgemeestersexamen kreeg Blom het verzoek 
cursusleider te worden voor kandidaten in de Kring Breda van de NSB. In het najaar van 
1941 en het voorjaar van 1942 gaf hij samen met ‘kameraad’ D.J. Munnik  een serie  lessen 
aan acht kandidaten, op zaterdagmiddag, van drie uur tot half zes, in het Kringhuis van de 
NSB  aan de Ginnekenweg. Slechts één kandidaat, - die uit Breda -, woonde alle lessen bij, 
de overigen van buiten de stad, waren vaak afwezig. Wegens de slechte resultaten van de 
eerste cursus drong Blom bij de Kringleider aan op een strenge selecite van de vele kandi-
daten die zich hadden aangemeld. Toen hij zelf tot wethouder van Rotterdam werd benoemd 
beval hij de adjunct-directeur van de Bredase Openbare Werken, Ir. J.H.J. Op den Oordt, 
aan als zijn opvolger in Breda voor de de functie van cursusleider. De laatste was namelijk 
tegelijk met Blom ook voor het  burgemeestersexamen geslaagd. Zijn medewerker aan de 
Bredase cursus Munnik werd door Blom als cursusleider niet geschikt geacht.43 Het slechte 
resultaat van de Bredase cursus kwam overeen met het slechte landelijke resultaat dat na 
twee lichtingen van deelnemers werd geconstateerd. Op aanraden van commissaris-
generaal Schmidt werd met een derde lichting niet meer begonnen.44  
 In plaats van zich te kandideren voor een burgemeesterschap vervolgde Blom zijn 
loopbaan als NSB-lid op een andere manier. Bij burgemeester F. Müller van Rotterdam, die 
leiding gaf aan het nationaal-socialistische burgemeesterscorps en een rol speelde in selec-
tie en werving van partijgenoten als burgemeester, moet Blom opgevallen zijn als een 
capabel figuur.45 Hij trok hem in april 1942 aan als wethouder van Financiën en Bedrijven. 
Een paar maanden later echter moest Blom die functie voor ongeveer een jaar onderbreken 
wegens vertrek als vrijwilliger voor de Waffen-SS naar het Oostfront, het terrein waar, zoals 
hij het zag, tegen het communisme gevochten kon worden. Als lid van de Nederlandse of 
Germaanse SS was het na de Duitse aanval op de Sovjet-Unie mogelijk, en voor een goed 
nationaal-socialist zelfs een plicht, zich als vrijwilliger te melden bij de Waffen-SS ter 
ondersteuning van de strijd van het Derde Rijk tegen het dreigend communistisch gevaar. Na 
het einde van de oorlog is zijn deelname aan die strijd, waarover hieronder meer, onderwerp 
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van discussie geworden. Voor velen, tijdens en na de oorlog, was het onderscheid tussen 
het lidmaatschap van de Nederlandse of Germaanse SS ,en het lidmaatschap van de 
Waffen-SS moeilijk te maken. De Duitse opvattingen in deze maakten dat ook steeds moei-
lijker.  

De Nederlandse of Germaanse SS, in september 1940 op instigatie van de Duitsers 
door Mussert opgericht, was weliswaar formeel een organisatie binnen de NSB, en als 
zodanig ondergeschikt aan de Leider, maar in werkelijkheid was de invloed van de Duitse SS 
veel bepalender. Ze was daardoor ook veel radicaler dan de in verhouding gematigde NSB. 
Er waren twee soorten leden: ‘actieve’ en niet-actieve begunstigers’. De laatsten betaalden 
een contributie en gaven ideologische steun. Van actieve leden werd verwacht dat zij zich 
ook meldden voor actieve dienst in de vrijwilligers eenheden van de Waffen-SS, zoals de 
Standarte Westland. Groot was het aantal leden van de Nederlandse SS niet. In augustus 
1944 bedroeg het ongeveer 8.000 leden, actieven en begunstigers samen.46 Breda en 
andere Brabantse steden vertoonden hetzelfde beeld. In juni 1943 waren de aantallen voor 
Breda: zes aktieve leden en veertig begunstigende leden (B.L.), Roosendaal: drie en vijf, 
Tilburg vijf en vijfenveertig, Waalwijk twee en vierentwintig, Den Bosch veertien en achten-
veertig, Eindhoven tien en eenenzestig. Het gehalte van de begunstigende leden was 
bovendien ’niet om over te roemen’ volgens de SS-leiding. ‘De besten zitten aan het 
Oostfront. De B.L.'s zijn meestal lid bij wijze van ‘politieke herverzekering.’47 

De landelijke tegenstelling en naijver tussen NSB en SS was ook in Breda zichtbaar. 
Toen de NSB-kring Breda voor de 14e van ‘lentemaand’ (maart) 1942 een bijeenkomst uit-
schreef in Schouwburg Concordia werd (met opzet?) vergeten uitnodigingen te sturen naar 
de plaatselijke SS-leiding. Blom, plaatselijk leider van de Nederlandse SS, schreef daarop 
een kwade brief naar de plaatselijke kringleider van de NSB. Hij had noch een kennisgeving 
noch een uitnodiging ontvangen. Hij beschouwde dat als een achterstelling van de SS en 
had daarover verslag uitrgebracht aan zijn superieuren. Voortaan wenste hij van NSB-
bijeenkomsten op de hoogte te worden gebracht.48 Ook in 1944 bleef de tegenstelling NSB – 
SS zichtbaar. Vanuit zijn bunker aan het Oostfront klaagde de ex-wethouder van Breda, J.S. 
de Groot, aan zijn ‘Kameraad’ Schravendijk over het ‘rumoer’ in Breda, dat hem ter ore was 
gekomen. Dat moest voor hem (Schravendijk) geen reden zijn zich niet meer in te zetten. Hij 
moest ‘binnen de rijen’ blijven.49 In een brief van een maand later legde Schravendijk uit 
waar het rumoer ondermeer over ontstaan was. Toen hij zich op het Kringhuis moest melden 
bij de Kringleider deed hij dat met de groet “Heil Hitler”. Daarop werd hem nadrukkelijk 
“Houzee” toegeroepen, de bij de NSB gebruikelijke groet. Toen hem gevraagd werd of hij 
voor de NSB actief wilde zijn weigerde hij met de opmerking dat er nooit iets werd afgemaakt 
en dat alles op een ‘dilettantenmanier’ werd afgehandeld. Het ontslag waarmee hij toen werd 
bedreigd ging uiteindelijk niet door omdat de SS-Standaardleider achter hem bleef staan. 
Voor Schravendijk was het reden in zijn brief aan De Groot aan te geven, dat de NSB nog 
altijd ‘begrensd’ dacht en nog steeds niet begreep wat het nationaal-socialisme werkelijk 
inhield. Hun nationaal-socialisme reikte volgens hem niet verder dan Groot-Dietsland. Het 
begrip ‘Rijk was Hebreeuws voor hen’.50  
  
Het anti-communisme was voor G.C. Blom, zoals hij na de oorlog in zijn proces verklaarde, 
(H. 5 229-230) het overheersend motief geweest om zich bij het nationaal-socialisme aan te 
sluiten, en zowel lid te wordenvan de NSB als van de Nederlandse SS. Dat hij daarnaast 
aanhanger of voorstander was van de andere hoofdprincipes van het nationaal-socialisme, 
zoals het anti-semitisme, is onbekend. Sporen daarvan zijn niet te vinden. Eerder het tegen-
deel. Getuigen bij zijn naoorlogs zuiveringsproces waren meestal zeer lovend over zijn 
karaktertrekken en optreden bij alles wat hij deed. De getuigen waren afkomstig uit alle 
groeperingen waarmee hij in zijn loopbaan te maken had gehad, belastingdienst, Rotter-
damse en Bredase ambtenaren, en privé personen, onder wie de medeleden van het 
muziekkwartet waar hij lid was.51 Wanneer men niet geweten zou hebben dat het om een  
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proces tegen een NSB-burgemeester ging, zou eenieder zich afgevraagd hebben, wat een 
man als Blom op zo’n proces kwam doen.  

Op basis van de aanwezige mondelinge en schriftelijk getuigenissen van zowel 
politieke medestanders als tegenstanders over hem als mens, belastingambtenaar en burge-
meester zou hij in ‘normale’ omstandigheden, zondermeer bekend zijn geworden als een 
aangenaam en verstandig mens en een goed burgemeester, zelfs nog meer dan zijn 
voorganger Van Slobbe, die naar de mening van een deel van de inwoners en gemeente- 
ambtenaren weleens minder aangenaam overkwam. Hij was een vriendelijke, muzikaal 
begaafde, - hij speelde viool, piano en orgel -, idealistische man, geliefd bij zijn personeel. Er 
viel met hem goed samen te werken en hij heeft naar verschillende getuigen beweerden, 
gezien de omstandigheden, de belangen van de gemeente zo goed mogelijk behartigd.52 

Er was echter ook zijn lidmaatschap van een SS-organisatie en zijn deelname aan de 
strijd aan het Duitse Oostfront. Met welke motieven en in welke hoedanigheid heeft hij daar 
aan de miltaire en ideologische strijd van het Derde Rijk tegen de Sovjet-Unie deelgenomen? 
 Enkele maanden na zijn benoeming tot wethouder van Financiën en Bedrijven te 
Rotterdam vertrok Blom in juni 1942 naar de Junkerschule van de Waffen-SS in Bad Tölz bij 
Klagenfurt. Naar eigen zeggen werd hij daartoe aangespoord door het hoofd van de Neder-
landse SS, Feldmejier, en had hij daar alleen maar een ‘sportcursus’, geen militaire training, 
gevolgd. Na beëindiging van de zes maanden durende cursus zou hij naar Nederland 
terugkeren. Het was  het niet de bedoeling van Feldmeijer noch van hemzelf geweest dat hij 
zou deelnemen aan de strijd aan Oostfront, mede gezien zijn veertigjarige leeftijd. Hij 
ontkende daarom ook lid te zijn geweest te zijn van de Waffen-SS. 53 Het was echter wel 
degelijk gebruikelijk en mogelijk als lid van de Nederlandse SS aan het Oostfront te gaan 
vechten voor de Duitsers zonder lid van de Waffen-SS te worden. Blom bestreed tijdens zijn 
proces, dat hij vrijwillig in Rusland frontsoldaat was geweest. Hij zou daartoe gedwongen zijn 
door de omstandigheden. NSB-burgemeester Müller van Rotterdam zou bezwaar gehad 
hebben tegen zijn snelle vertrek naar Klagenfurt, zo kort na de benoeming tot wethouder. 
Vandaar het advies van Feldmeijer zich voor te doen als vrijwilliger voor het oostfront. Na 
beëindiging van zijn ‘sportcursus’ werd hij gedwongen,- hij schreef er helaas niet bij door wie 
en waarom -, naar het front in Rusland te vertrekken. Hij werd ingedeeld bij de pantserdivisie 
Wiking. Hij had daar naar eigen zeggen slechts in de keuken gewerkt. De onderscheiding 
Het Ijzeren Kruis had hij daar gekregen voor het redden van twee Duitsers uit een brandend 
huis.54 De Rotterdamse Jaarboekjes van 1943 en 1944, die elk ook een kroniek van gebeur-
tenissen bevatten over het voorafgaande jaar, uitgegeven tijdens de bezetting, waren uitvoe-
riger over de afwezigheid van de wethouder Blom en zijn activiteiten als vrijwilliger aan het 
front in Rusland. 26 september 1942 was hij als vrijwiliger naar het oostfront vertrokken en 
werd voor hem een vervanger aangewezen.55 In januari 1943 werd hij vanwege een 
voetwond tijdelijk in het hospitaal opgenomen. In mei was hij weer betrokken bij gevechten 
aan de rivier de Terek en ontving hij wegens zijn moedig optreden daar het IJzeren Kruis 2e 
Klasse en het S.S.- Sturmabzeichen, een erkenning voor betoonde moed. 30 Juni 1943 was 
hij terug in Nederland. Daarna kon hij zijn werk als wethouder hervatten.56 Aan de hand van 
de verslagen van de Rotterdamse vergaderingen van B&W valt af te leiden dat wethouder 
Blom meer dan een jaar afwezig is geweest, van 8 juni 1942 tot en met 3 augustus 1943.57 
 De gegevens uit het proces van Blom en de Rotterdamse verslaglegging geven geen 
definitief antwoord op de vraag in welke hoedanigheid of functie hij aan de strijd aan het 
oostfront heeft deelgenomen. Als vaststaand kan echter worden aangenomen, dat hij heeft 
deelgenomen aan de strijd van het Derde Rijk tegen de Sovjet-Unie daar. Het was tijdens 
zijn proces en in de uitsprak van het Bredase Tribunaal het meest zwaarwegende argument 
hem te veroordelen.58 
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Benoeming tot burgemeester van Breda 
 
In het begin van de bezetting telde Nederland meer dan duizend gemeenten met 925 
burgemeesters.59 In een aantal gevallen was iemand burgemeester van twee gemeenten. 
Voor de omgeving van Breda gold dat bijvoorbeeld voor J.A.W. van der Meulen, die zowel 
burgemeester van Terheyden was (sinds 1921) als van Teteringen (sinds 1935). Voor de 
Tweede Wereldoorlog was het burgemeesterscorps tamelijk elitair, mensen van adel, 
academici, en mensen die voor hun inkomen niet afhankelijk waren van het karige burge-
meesterssalaris. Bij de benoeming van een burgemeester waren toen verschillende perso-
nen en instanties betrokken. Een belangrijke rol daarbij speelde de commissaris van de 
koningin. Hij deed een voorstel aan de minister van Binnenlandse Zaken, waarna de Kroon 
benoemde. Erg democratisch en openbaar was de hele gang van zaken niet en het was 
vaak het resultaat van het hebben van connecties en ‘vriendjes’ op de juiste plaatsen. De 
manier waarop burgemeester vanSlobbe werd benoemd was daar een goed voorbeeld 
van.60 
  Het beleid van de bezetter was vanzelfsprekend anders en op termijn gericht op het 
zoveel mogelijk benoemen van sympathisanten waar en wanneer dat mogelijk en wenselijk 
was, allereerst in de belangrijkste gemeenten van het land. In de loop van de bezetting 
groeide het aantal NSB-burgemeesters in heel het land van 76 in juni 1942, 161 in december 
1942, 227 in october 1943, naar 275 in juli 1944. Toen in mei 1945 aan de bezetting een 
einde kwam waren er in totaal 370 NSB-burgemeester.61 De recrutering was niet altijd even 
gemakkelijk. De kwaliteit van de NSB’ers die zich kandidaat stelden, was vaak niet erg hoog. 
Met behulp van de burgemeesterscursussen in 1941 en 1942 werd geprobeerd daar verbe-
tering in te brengen, overigens zonder veel resultaat. Toen G.C. Blom in juli 1944 als NSB-
burgemeester werd benoemd, trof hij in een aantal belangrijke gemeenten van Noord-
Brabant collega-partijleden aan. In Eindhoven was dat sind februari 1942 veearts Dr. H.A. 
Pulles. Diens belevenissen als veearts staan beschreven in de bekende ‘Vlimmen’-trilogie, 
geschreven door zijn studievriend Mr. A. Roothaert.62  Partijgenoten als burgemeester in de 
grotere gemeenten trof Blom ook aan in Den Bosch (Mr. A.M.P. Thomassen), Vught 
(waarnemer Mr. A.M.P. Thomassen), Helmond (H.A. Maas) en Roosendaal (J.Th. Daems).  
 De instanties, die bij de benoeming van een lid van de NSB tot burgemeester 
betrokken waren hadden niet altijd dezelfde belangen. Allereerst was er het departement van 
Binnenlandse Zaken, dat in de persoon van secretaris-generaal Frederiks zoveel mogelijk 
goede vaderlandslievende burgemeesters wilde  behouden, benoemen of herbenoemen. De 
tweede belanghebbende instantie was de NSB, die de kans schoon zag met behulp van de 
bezetter haar invloed in bestuurlijk Nederland te vergroten door zoveel mogelijk partijgenoten 
in het provinciale en lokale bestuur benoemd te krijgen. De beslissende instantie echter was 
het Duitse bezettingsbestuur. Aanvankelijk wenste dat  niet onmiddellijk en op grote schaal in 
 te grijpen in het Nederlandse bestuursapparaat, in de verwachting daardoor een coöpera-
tieve houding ten opzichte van het bezettingsbestuur te bevorderen. Wanneer hun belangen 
niet werden gehinderd door de bestaande situatie, mocht de zittende bestuurders aanblijven 
en zelfs herbenoemd worden. De herbenoeming van Van Slobbe was daar één van de vele 
voorbeelden van. De voordracht van een NSB-kandidaat voor het burgemeesterschap werd 
door de Beauftragte van de betreffende provincie gedaan aan de Abteilung für Niederlän-
dische Personalangelegenheiten van het Commissariaat-Generaal voor Bestuur en Justitie. 
Vervolgens werd advies gevraagd zowel bij de NSB-leiding als bij het departement van 
Binnenlandse Zaken. Secretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse Zaken probeerde 
daar waar mogelijk de benoeming van een NSB’er zolang mogelijk te traineren. Uiteindelijk 
besliste echter het Commissariaat-Generaal van Wimmer. Frederiks kon dan niet anders 
meer doen dan zijn handtekening plaatsen.63 
  Hoe verliep het proces van aanstelling van G.C. Blom tot burgemeester van 
Breda? Na in 1942, zoals hiervoor al gezegd, voor de eerste maal genoemd te zijn als kandi-
daat voor het burgemeesterschap, mogelijk zelfs voor Breda, werd hij in april 1942 
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wethouder van Rotterdam. Hij onderbrak die funktie voor een periode aan het Oostfront als 
vrijwilliger bij de Waffen-SS. Juli /augustus 1943 was hij in Rotterdam terug. Toen het 
burgemeesterschap voor Breda vrijkwam wegens het vertrek in februari 1944 van Van 
Slobbe heeft de burgemeester van Rotterdam, Müller, verantwoordelijk voor de selectie van 
NSB-kandidaten voor het burgemeesterschap, verschillende malen geprobeerd Blom voor 
die vacature over te halen. Aanvankelijk zonder succes. Uiteindelijk is Blom toch bezweken 
voor die aandrang, nadat hem was verteld, dat niet alleen de leiding van de NSB zijn 
benoeming wenste, maar dat ook in ‘anti-kringen’ in Breda stemmen in die richting opgin-
gen.64 Dezelfde argumentatie gebruikte Blom bij zijn zuiveringsproces om aan te geven 
waarom hij de functie had aanvaard, met de toevoeging dat ook bepaalde nationaal-socia-
listische elementen in Rotterdam hem kwijt wilden.65 Gezien de vele getuigenissen bij zijn 
proces na de oorlog door nationaal-socialsten en anti-nationaal-socialisten uit Rotterdam en 
Breda is deze versie van de weg naar zijn benoeming als geloofwaardig te beschouwen, 
zelfs wanneer in beschouwing wordt genomen, dat hij zich tijdens zijn proces vanzelfspre-
kend van zijn beste kant wilde laten zien. Hij had, aldus zijn eigen woorden, ‘goede Nederl-
anders tegen willekeur [willen] beschermen en excessen (van de kant van de Duitsers) 
voorkomen’ en hij wilde na het vertrek van burgemeester Van Slobbe, die hij zeer hoog-
achtte, de door het vertrek ontstane problemen oplossen. Zijn “goede” naam als NSB-
burgemeester van Breda zou reden geweest zijn hem juist daar te berechten.   

Het benoemingsbesluit droeg als datum 17 juli 1944. De dag erna zat hij de eerste 
keer een vergadering met de wethouders voor.66 Alle hoofden van de gemeentelijke 
Diensten en Bedrijven kregen een dwingende uitnodiging voor een bijeenkomst op zaterdag-
morgen 22 juli, 11 uur, op het stadhuis, ondertekend door loco-burgemeester Van der Aa. 
Wegblijven was niet toegestaan, het sturen van een vervanger ook niet, en eventuele 
vakanties dienden onderbroken te worden. Verhinderingen moesten persoonlijk bij Van der 
Aa gemeld worden. De reden voor de bijeenkomst vermeldde Van der Aa niet. Hij volstond 
met: ‘Het is mij niet mogelijk U in dit officieel schrijven reeds omtrent de reden van dit 
verzoek in te lichten’.67 De reden was echter duidelijk: kennismaking met de nieuwe burge-
meester en het treffen van voorbereidingen voor de installatie op zaterdag 19 augustus. Bij 
de kennismaking verklaarde de nieuwe burgemeester nadrukkelijk dat het niet zijn bedoeling 
was de ambtenaren zijn politieke overtuiging bij te brengen. De enige basis voor samen-
werking zou het belang van de gemeente zijn.68 

Tot de voorbereidingen voor de installatie van de nieuwe burgemeester behoorde ook 
het maken van lijsten van uit te nodigen personen. Eén lijst bevatte de namen van alle 
nationaal-socialistische burgemeesters in Noord-Brabant. Dat waren er in juli 1944 dertig. 
Van de niet-nationaalsocialistische burgemeesters werden alleen die van de buurtgemeen-
ten Nieuw-Ginneken, Terheijden-Teteringen, Prinsenbeek en Rijsbergen uitgenodigd. Ook 
werd een, - handgeschreven - lijstje van de Bredase ereburgers opgesteld. Ze werden 
echter, blijkens een opmerking op het papier, bewust niet uitgenodigd. Van te voren was toch 
niet te verwachten, dat ze op de uitnodiging zouden ingaan. Alleen Meeùs, ereburger van de 
stad geworden omwille van zijn verdiensten bij de repatriëring van de in mei 1940 gevluchte 
Bredase en andere burgers, werd uitgenodigd in zijn functie van wethouder. Op de dag van 
de installatie had hij echter al zijn ontslag ingediend en had secretaris-generaal Frederiks 
daarin toegestemd.69 De wethouders Van Haperen en Kroone verschenen evenmin. De 
laatste stond zelfs niet op de lijst van genodigden. De eerste hield zich ‘verborgen’ op zijn 
tuinbedrijf in Princenhage.70 
 Van de hogere Bredase ambtenaren en hoofden van Diensten en Bedrijven is met 
behulp van de lijst niet met zekerheid vast te stellen, of ze al of niet uitgenodigd werden. Een 
aantal namen is doorgestreept, bijvoorbeeld die van secretaris Van Woensel, bij anderen 
staat nadrukkelijk ‘neen’ vermeld. Alles bijeen kan geconcludeerd worden dat van de niet-
nationaalsocialistisch gezinde ambtenaren (zo goed als?) niemand is verschenen, omdat ze 
ook niet waren uitgenodigd. Het gastenboek bevatte alleen de namen en handtekeningen 
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van geestverwanten van de nieuwe burgemeester.71 Er zijn geen aanwijzingen gevonden 
over uitnodigingen aan lagere ambtenaren of personeel.  
 De installatie op zaterdag 19 augustus 1944 geschiedde door Van der Aa, fungerend 
als waarnemend burgemeester. Hij hield een korte welkomsttoespraak en benadrukte de 
goede kwaliteiten van de nieuwe burgemeester, zodat ‘bereikt kon worden wat bereikt moest 
worden’. De rede van Blom was in zeker opzicht opmerkelijk en daarom ook realistisch te 
noemen. Zowel voor- als en tegenstanders konden aan de inhoud een interpretatie geven, 
die hun uitkwam. De rede bevatte geen uitgesproken ideologisch jargon of formuleringen. 
Met name met de openingsalinea’s  kon iedereen het op zijn manier eens zijn. Ieder kon er 
de uitleg aangeven die gewenst was. Dat de tekst werd uitgesproken door iemand die 
aanhanger was van het nationaalsocialisme en in Rusland voor de Duitsers had gevochten, 
gaf haar, oppervlakkig bezien, een pro-Duitse lading maar typeert de NSB-burgemeester als 
een man met inzicht in de werkelijke situatie van dat moment. 
 
‘De groote worsteling gaat haar dramatisch hoogtepunt tegemoet. Met ademloze spanning volgt de 
mensheid het verloop van den strijd aan de fronten. 
Wat betreft den afloop van dezen oorlog houdt bijna ieder er een eigen overtuiging op na of koestert 
dienaangaande zeer bepaalde verlangens.  
Velen hebben daarbij slechts eigen bestaan en toekomst op het oog, anderen dat van een bepaalde 
groep, weer anderen denken daarbij aan de toekomst van het geheele volk. 
Naarmate men met meer ernst en geestdrift opkomt voor grotere belangen dan alleen die van zichzelf, 
stijgt de bereidheid tot het brengen van persoonlijke offers en stijgt hierdoor aan den anderen kant de 
bereidheid van de omgeving hiervoor achting te hebben en op den duur tot het schenken van 
vertrouwen’. 72 
 
Op de dag van de installatie zag de Grote Markt bruin, zwart en groen van de uniformen.73 
Waarnemend politiecommissaris Brouwers had zo goed als heel de Bredase politiemacht 
moeten oproepen ter handhaving van de openbare orde. Directeur Ter Veer van de distribu-
tiedienst had van waarnemend burgemeester Van der Aa opdracht gekregen voor extra 
rantsoenbonnen voor levensmiddelen te zorgen voor het ’s avonds in Anneville te houden 
diner.74 De belangstelling van het Bredase publiek voor heel het gebeuren was uitermate 
beperkt.75 

G.C. Blom is te laat burgemeester van Breda geworden om nog enige invloed in de 
stad te kunnen uitoefenen. Als het al zijn wens is geweest om het nationaal-socialisme in 
Breda een sterkere positie te doen verwerven, was het ook al veel te laat om in die richting 
iets te kunnen bereiken. Een maand na de invasie van Normandië moet ook hij ingezien 
hebben, dat een overwinning van de Geallieerden op de lange duur onvermijdelijk was. Zijn 
verdienste ligt eerder in wat hij zelf als zijn voornemen had aangegeven, hiervoor reeds 
aangehaald, toen hij voor het burgemeesterschap van zijn stad werd gevraagd en een 
benoeming accepteerde. De realistische toonzetting van zijn installatierede getuigde daar 
ook van. 

De dagelijkse gang van zaken op het stadhuis, voor zover die er nog was, liet de 
nieuwe burgemeester grotendeels over aan zijn waarnemer Van der Aa. Die had, tot aan zijn 
vlucht op Dolle Dinsdag 5 september, zijn handen vol aan het vorderen van arbeiders voor 
het graafwerk ten behoeve van de Duitse verdedigingsplannen. Naarmate de Geallieerden 
de grenzen van Nederland ten zuiden van Breda naderden, slaagde hij daar steeds minder 
in. Na zijn vertrek kwamen zich bijna geen burgers meer vrijwillig melden voor graafwerk-
zaamheden. Voor het overige lag het normale politieke en ambtelijke leven in de stad stil, in 
afwachting van de eindoverwinning. De wethouders Kroone en Van Haperen lieten zich zo 
weinig mogelijk zien op het stadhuis, of hielden zich alleen bezig met zaken die hun eigen 
portefeuille betroffen. Burgemeester Blom kwam ook niet vaak op het stadhuis, en nooit in 
zijn zwarte uniform, dat hij wel droeg op de Ortskommandantur. Na Dolle dinsdag 5 
september 1944 verbleef hij daar zelfs permanent. Hij was op die plaats, aldus gemeente-
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secretaris Van Woensel, van veel nut als verbindingsman tussen het stadbestuur en de 
Duitsers, die steeds lastiger werden.76 De keren dat hij op het stadhuis verscheen, heeft hij 
op geen enkel moment druk op ambenaren uitgeoefend om iets gedaan te krijgen wat zij niet 
wilden. Toen hij op de afdeling financiën vroeg wie voor de Winterhulp wilde collecteren, 
reageerde niemand maar had hij niemand willen pressen. 77 

 
Van ‘Dolle Dinsdag’ 5 september 1944 tot de Bevrijding van de stad, 29 oktober 1944 

 
De nadering van de Geallieerde legers uit het zuiden tot aan de Belgisch-Nederlandse grens 
zette de tegenstellingen tussen bezetter en bezetten op scherp. Het vergrootte de hoop bij 
de bezette bevolking op een spoedige bevrijding maar leidde ook tot toenemende terreur en 
onderdrukking door de bezetter. Het normale lokale bestuur kwam steeds meer stil te liggen. 
‘Dolle Dinsdag’, versnelde dat proces. De oorzaak van de paniek bij de Duitsers en hun 
Nederlandse aanhangers, die tot een exodus of vlucht naar het Noorden leidde, was 
duidelijk: de Geallieerden kwamen zo dichtbij, dat een snelle terugtocht over de grote rivieren 
noodzakelijk werd om zich daarachter beter te kunnen verdedigen of aan arrestatie te 
ontkomen. De aanleidng was het bekende bericht van Radio Oranje uit Londen. De dagen 
vóór Dolle Dinsdag waren reeds tekens van de opkomende paniek onder de Duitsers 
zichtbaar. Vanaf 1 september trokken lange files van Duitse auto’s, meestal met geroofde 
goederen, via de weg Antwerpen-Breda en de Bredase straten Baronielaan, Graaf Engel-
brechtlaan en Haagweg naar het Noorden.78 Het leek al een vlucht. Op maandagavond 4 
september kwam Breda in rep en roer. Antwerpen zou al gevallen zijn en de Geallieerden 
zouden op weg zijn naar Breda.79 Het is onduidelijk via welke omweg het laatste gerucht de 
Nederlandse regering in Londen had bereikt. Het leidde er echter toe, dat minister-president 
Gerbrandy via Radio Nederland in Londen als een zekerheid de boodschap de ether 
instuurde dat Geallieerde troepen, na het overschrijden van de landsgrens de stad Breda 
hadden bereikt. Hij zou zich daarbij gebaseerd hebben op een bericht van een geheime 
Brabantse zender, dat Bureau Inlichtingen in de middag van maandag 4 september had 
ontvangen.80 Misschien werd met ‘de stad Breda’ een café met die benaming bedoeld, 
gelegen aan een weg van België naar Breda.81  

Enkele uren werd het bericht van Radio Oranje geloofd. Het leidde tot nachtelijke 
vreugdeuitingen van de Bredase bevolking, die zich van het uitgaansverbod en de ver-
duisteringsplicht even niets aantrok en de straat op kwam. In de vroege dinsdagmorgen 
bleek echter dat te vroeg gejuicht was. Het enige dat op straat te zien was waren Duitse 
legerwagens, geen Geallieerde. Dat er ’s nachts ‘wellicht enkele Britse patrouillewagens in 
de buurt van Breda zijn geweest’ (De Jong), of  dat er ‘die nacht een paar Amerikaanse 
tanks in onze stad waren geweest’ (Hallema) is op geen enkele wijze aannemelijk te maken, 
anders dan als product van de geruchtenmachine.  

Korte tijd waren de Duitsers en hun Nederlandse sympathisanten in paniek, omdat 
ook zij zich ervan bewust werden, dat de eindfase van de oorlg en bezetting was begonnen 
en er een afrekening zou volgen. Zij probeerden ondermeer door middel van terreur en 
meedogenloos optreden de ontwikkelingen ten goede te keren. Paniek bleek uit de opdracht 
die de leider van de SD-post op het kasteel van Breda, W. Stővsand, de dag voor Dolle 
Dinsdag kreeg alle compromitterende papieren te verbranden en zich te melden bij zijn chef 
in Den Bosch. Op 6 september was hij echter al weer terug in Breda, toen gebleken was, dat 
het nog wel even zou duren eer de Geallieerde legers de stad zouden veroveren.82 Daaruit 
waren ondertussen Fachberater Blank van het Gewestelijk Arbeidsbureau en loco-burge-
meester Van der Aa verdwenen. Blank zou daartoe het dringend advies gekregen hebben 
van personeel van het Arbeidsbureau, ‘om van hem af te zijn’.83 De zich ziek voelende Van 
der Aa had van Blom al op 4 september de raad gekregen te vertrekken ‘nu het nog kon’.84 
Blom zelf bleef in Breda  maar liet zich op het stadhuis niet meer zien. Hij had volgens de 
getuigenis van gemeentesecretaris Van Woensel al voor Dolle Dinsdag zijn vrouw in 
veiligheid gebracht en was een week na Dolle Dinsdag weer teruggekeerd.85 Dat laatste kan 
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echter niet kloppen, daar Blom volgens zijn eigen getuigenis en die van anderen op 6 
september 1944 wel degelijk aanwezig was op de Ortskommandantur in de Willemstraat. 
Daar vond op die dag een aantal executies plaats waar hij bij aanwezig of in de buurt was.  

Eén daarvan betrof de executie van dokter W.J. Scheffelaar en kunstschilder F.L. de 
Bruin. Bij beiden waren vuurwapens aangetroffen.86 In hoeverre was burgemeester Blom bij 
deze executie betrokken en er verantwoordelijk voor te noemen? Behalve Blom waren op die 
beruchte dag op de Ortskommandantur in de Willemstraat verscheidene personen en instan-
ties aanwezig. In de gerechtelijke strafprocessen na de oorlog is geprobeerd vast te stellen, 
wie van hen voor het bevel en de uitvoering van de executie verantwoordelijk en strafbaar 
waren. Bij wie berustte op 6 september de hoogste macht om over executies te beslissen? In 
‘normale’ omstandigheden was de militaire Ortskommandant de hoogste in rang in de stad, 
belast met de legering en de bevoorrading van de troepen en het toezicht op het gedrag van 
de militairen in het openbaar. Hij was ook de schakel tussen het Duitse militaire gezag en het 
lokale burgerlijk bestuur. Vanaf oktober 1943 tot en met 28 oktober 1944 was dat majoor J.F. 
Kirsten, Wehrmachts-kommandant en Ortskommandant van Breda. Onder hem stonden ook 
de Ortskom-mandanten van Bergen op Zoom, Roosendaal en Willemstad. In Bredase ogen 
werd hij verantwoordelijk geacht voor het bevel tot executie van Scheffelaar en De Bruin. 
Naar de mening van sommigen zou hij persoonlijk daartoe het bevel gegeven hebben.87 Hij 
bezat daartoe echter op dat moment geen bevoegdheid meer. Een dergelijke beslissing lag 
voor een oorlogs- of frontgebied, - voor het zuidelijk deel van Nederland was wegens de 
nadering van de Geallieerden de krijgswet en de daarbij behorende uitzonderingstoestand 
afgekondigd -, formeel bij de Feldkommandanturen van het leger, die daarvoor in hoogste 
instantie de bekrachtiging nodig hadden van het opperbevel van het Duitse leger.88 Op basis 
daarvan berustte de bevoegdheid bij de commandant van de gevechtseenheden, de 
Kampfkommandant. 

Aan de Ortskommandantur van Breda was namens de Feldgendarmerie in de regio 
Breda luitenant Steinmeyer als adjudant toegevoegd. Via hem dienden beslissingen over 
razzia’s, vonnissen en executies aan de Feldkommandantur van het leger te worden voorge-
legd. Hij was zelf niet bevoegd dergelijke beslissingen te nemen. Toch kwam hij in de getui-
genissen te voorschijn als degene die het bevel had gegeven, zonder zijn meerderen te 
raadpegen en zonder het medeweten van Kirsten. De beslissing werd wel genomen in de 
kamer van Kirsten in het gebouw van de Ortskommandantur in de Willemstraat maar buiten 
diens aanwezigheid. Aanwezig waren een niet-geïdentificeerde Hauptmann (kapitein) Bulte, 
luitenant Steinmeyer en diens Oberfeldwebel (sergeant) H.A.F. Wiegand. Na voorlezing van 
een verklaring door Steinmeyer kreeg de laatste het bevel de gevangenen dood te schieten. 
Hij deed dat op het plaatsje achter het gebouw met de eigen revolver van dokter Scheffelaar, 
in aanwezigheid van o.a. NSB-burgemeester Blom.89 Blom getuigde na de oorlog dat hij bij 
Kirsten pogingen had gedaan de executies te voorkomen. Ook anderen, onder wie Kirsten 
en Wiegand, verklaarden in processen waarin zij als getuige of aangeklaagde optraden, dat 
de burgemeester van Breda, ‘in zwart SS-uniform’ pogingen had ondernomen de executies 
tegen te gaan. De Ortskommandant was daartoe echter niet bij machte of bevoegd, omdat 
andere en hogere instanties die beslissing hadden genomen.90 Ondanks het vasstaand feit, 
dat hij de twee Bredanaars op 6 september 1944 had doodgeschoten werd Wiegand in een 
naoorlogse proces vrijgesproken, 'overwegende, dat niet wettig en overtuigend is bewezen, 
hetgeen verdachte sub A te laste is gelegd.91. Hij zou slechts gehandeld hebben op bevel 
van zijn meerdere, luitenant Steinmeyer. Die kon echter niet meer als getuige ter bevestiging 
of ontkenning worden opgeroepen, daar hij nadien bij de hieronder vermelde overval door de 
SD op de Vloeiweide doodgeschoten was. Genoemde Wiegand was ook betrokken bij het 
standrechtelijk doodschieten van drie verzetsmensen uit Baarle-Nassau-Hertog: twee mare-
chaussees, G.A. Gerritsen en A.J.Th. van Gestel, en mevrouw M.J. Cornelissen-Verhoe-
ven.92 Zij werden door een commando van acht personen dood geschoten op de schietbaan 
aan de Galderseweg in Breda.93 Het bevel daartoe was ook hier gegeven door luitenant 
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Steinmeyer en werd Wiegand daarom door de rechter van het Bijzonder Gerechtshof te       
‘s Hertogenbosch evenmin aangerekend. 

De sterkste herinnering aan de Duitse terreur in de laatste periode van de oorlog 
heeft de overval op de Vloeiweide door een Duits-Nederlands commando in de nacht van 4 
op 5 oktober 1944 nagelaten. Bij deze overval op de radiopost van de OD in de schuur bij de 
woning van het gezin Neefs was luitenant Steinmeyer de initiatiefnemer en uitvoerder. De 
gebeurtenissen staan uitgebreid beschreven in twee publicaties over het onderwerp. Het 
eerste is van de hand van de bekende sportjournalist Joris van den Bergh uit Princenhage. 
Hij schreef het boekje De Post op de Vloeiweide al in 1944. Hij was van tamelijk dichtbij 
getuige geweest van de gebeurtenissen in en om het huis van boswachter Neefs op het 
landgoed tussen Breda/Princenhage en Rijsbergen, en van de aanwezigheid daar van een 
radiopost van de Ordedienst onder leiding van Paul Windhausen. Zijn relaas getuigde van 
een persoonlijke betrokkenheid bij de familie Neefs en een grote ergernis over de 
amateuristische en slordige manier van handelen van de leden van de Ordedienst, waardoor 
hun aanwezigheid op het landgoed ‘bij half Rijsbergen’ bekend was. Hij achtte hen 
medeverantwoordelijk voor de Duitse overval, waarbij niet alleen enkele leden van de 
verzetsgroep omkwamen, maar ook de vrouw en twee kinderen van boswachter Neefs. Het 
tweede boekje, Gedenkschrift Vloeiweide 4-10-1944, werd in 1989 geschreven.94 Het be-
doelde een accurater en neutraler beeld te geven van het optreden van de verzetsgroep van 
de Ordedienst op de Vloeiweide. Het leek echter vooral bedoeld ter rechtvaardiging van de 
aanwezigheid en de activiteiten van de groep van Paul Windhausen. In een artikel van Jan 
Schulten in het Bredase Historisch Jaarboek “De Oranjeboom” uit 1994 werd nader ingegaan 
op het nut van het optreden van de OD in het algemeen en in het bijzonder van de OD-groep 
op de Vloeiweide. Het artikel plaatst, net als Van de Bergh, zij het ‘objectiever’, op een 
rustiger toon, de nodige vraagtekens bij de zin en resultaten van de aanwezigheid daar van 
de Bredase OD-verzetsgroep.95 In het Bredase denken over de oorlog blijft het echter een 
sterke herinnering aan het gevoerde verzet en de door de bezetter uitgeoefende terreur. 

Ortskommandant Kirsten zou volgens een na-oorlogse verklaring weliswaar op de 
hoogte zijn geweest van de komende overval op de groep ‘terroristen’’ nabij Rijsbergen’, 
maar niet  ‘in finesse’. Hij zou evenmin opgezet zijn geweest met de zaak. Hij was, aldus de 
getuige, ‘enigszins de marionet op de Kommandantur, die  door de genoemde luitenant als 
zodanig werd behandeld’.96 Dit laatste vormt een bevestiging van de passieve rol die Kirsten 
bij de eerder genoemde executies vlak na Dolle Dinsdag gespeeld heeft. Ook burgemeester 
Blom van Breda was aanwezig op de gezellige avond op de Ortskommandantur, één of 
enkele dagen vóór de overval, waarop over de op handen zijnde overval op de Vloeiweide 
werd gesproken. Of hij op dat moment in het gebouw aanwezig was, en aan het gesprek 
heeft deelgenomen, is niet duidelijk. Zelf erkende hij tijdens een verhoor in maart 1947 een 
gesprek te hebben gehoord over een op handen zijnde actie tegen terroristen in de buurt van 
Rijsbergen, maar had daar verder geen aandacht aan besteed, daar ‘ik hier ook niet in werd 
gekend’.97 Mogelijk, en misschien zelfs waarschijnlijk, hebben de Duitsers hem bewust 
buiten de kwestie gehouden, gezien ook zijn eerdere pogingen ten gunste van landgenoten 
te interveniëren.  
 De overval op het huisje van de familie Neefs en de Post van de Ordedienst in de 
schuur wordt als een terreuractie van de bezetter gezien. Voor de Duitsers en hun Neder-
landse handlangers waren echter de leden van de OD terroristen. Eén van de aan de overval 
deelnemende Duitsers antwoordde aan een van de twee personen die als eersten de brand 
van het huisje hadden gezien en vroeg wat er gebeurd was: ‘Im Hause befanden sich 
Terroristen, da sind 4 Terroristen tot und das Haus ist im Brand geschossen’.98 Toen twee 
Bredase politie-inspecteurs bij de verantwoordelijke generaal van de Wehrmacht een execu-
tie probeerden te voorkomen, kregen ze als antwoord, dat het een Wiederstandsnest was 
geweest, dat moest worden ausgerottet.99 Het lag daarom voor de hand, dat de negen 
gevangen genomen Nederlandse ‘terroristen’ de dag na de overval, van de Chassé-kazerne 
in de stad werden overgebracht naar de schietbaan aan de Galderse weg. Ze werden op een 
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rij voor de aarden wal, bekend als ‘De Kogelvanger, gezet. Het Duitse vuurpeloton van acht 
man, onderleiding van Oberleutnant A. Balhuff, stond al klaar. Op het laatste moment werd 
één van de negen Nederlanders, die niet tot de verzetsgroep van de Ordedienst behoorde, 
na het pleidooi van een van de anderen, op het laatste moment uit de rij gehaald. Hij moest 
echter wel blijven toezien bij de executie.100 
 
De periode vanaf Dolle Dinsdag tot aan de bevrijding van de stad op 29 oktober 1944 
karakteriseert zich door de afwezigheid van een ordelijk civiel lokaal bestuur dat nog enige 
zeggenschap had over de gang van zaken in Breda. Burgemeester Van Slobbe was afgezet, 
NSB-burgemeester Blom bevond zich blijvend op de Ortskommandantur, wethouder Van der 
Aa was naar het Noorden gevlucht en de overblijvende wethouders Van Haperen en Kroone 
konden en wilden geen beslissingen nemen. Het Duitse bezettingsbestuur was de facto ook 
ingestort als gevolg van de overname van bevoegdheden door Duitse militaire instanties, die 
verantwoordelijk waren voor de verdediging tegen de aanstormende Geallieerde troepen. 
Het verzet trad steeds openlijker op met enkele aanslagen. Mede daardoor nam ook de 
repressie sterk toe, waardoor de angst bij de bevolking groeide. Tegelijk echter groeide ook 
het vertrouwen in een spoedige bevrijding.  
 De opdracht in de ‘Bekendmaking’ van 6 september van burgemeester Blom aan de 
inwoners weer normaal aan het werk te gaan had in werkelijkheid niet veel zin meer. Veel 
werk was er niet te doen als gevolg van een gebrek aan grondstoffen, nog verergerd door de 
half september uitgeroepen spoorwegstaking. Bovendien begaven de mannelijke leden van 
de bevolking zich zo weinig mogelijk op straat, zelfs niet om naar de kerk te gaan, uit angst 
bij een razzia te worden opgepakt voor het graven van tankvallen ten zuiden van de stad. 
Aan reguliere vorderingen voor graafwerk, zoals die daarvoor door Van der Aa vanuit het 
stadhuis werden opgezet, was vanaf Dolle Dinsdag een eind gekomen door diens overhaas-
te vlucht. 

Andersoortige vorderingen waren echter nog steeds mogelijk. Op 27 september 1944 
verscheen  op aanplakbiljetten en in kranten een ‘Bekendmaking’ dat ‘Op bevel van de 
Duitsche Weermacht’ per gezin of woning de volgende dag een deken moest worden 
ingeleverd op één van de drie aangewezen plaatsen in de stad. Onderaan de affiche stond 
de naam van burgemeester G.C. Blom. Dat wil echter niet zeggen dat hij ook werkelijk de 
opdrachtgever was of er achter stond. Echte handtekeningen van vertegenwoordigers van 
het plaatselijk bestuur waren op dat moment niet meer nodig. De bekendmaking werd een 
paar dagen later herhaald voor bewoners, die vanwege het luchtalarm niet hadden kunnen 
komen.101 De opdracht moet weinig resultaat opgeleverd hebben, daar de inwoners een paar 
dagen daarna bedreigd werden met maatregelen, die het Duitse leger zou nemen, wanneer 
aan de opdracht geen gevolg zou worden gegeven. Nog een aantal dagen later werd de 
opdracht herhaald met de mededeling, dat het Rode Kruis de dekens dringend nodig had. 
Waarschijnlijk in de hoop, dat de bevolking op deze manier meer bereid zou zijn tot 
inlevering. Het dreigement heeft geholpen: erna zijn, aldus een getuige, ‘bijna alle schapen 
over de dam gekomen’.102 

Het bevel tot de inzameling was weliswaar via de burgemeester gegeven. Voor de 
uitvoering moesten echter ambtenaren van de stad worden ingeschakeld. Gemeentese-
cretaris Van Woensel kreeg opdracht voor personeel te zorgen.103 Aanvankelijk weigerde hij 
medewerking en  werd als gevolg daarvan enige (een dag? tijd door de Duitsers op de KMA 
vastgehouden en onder druk gezet. Hij probeerde daarna personeel van de dienst Openbare 
Werken en de gemeentelijke sociale dienst, in die tijd bekend onder de naam Maatschap-
pelijk Hulpbetoon, in te schakelen. Dat weigerde echter. Hij probeerde daarna een tweede 
keer de ambtenaren de dekens te laten inzamelen, met het argument, dat het Landoorlo-
greglement en het Internationaal Volkerenrecht het een bezetter toestonden goederen te 
requireren. Volgens het rapport over Van Woensel met betrekking tot dit punt bleven zij 
echter bij hun weigering en doken grotendeels onder en/of verschenen niet meer op hun 
werk. In werkelijkheid is echter wel door een deel van het personeel meegewerkt aan de 
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registratie van de door particulieren afgeleverde dekens op 28 september en 2 oktober.104 
De lijsten met namen van burgers die een deken hadden ingeleverd werden door loco-
burgemeester Kroone op 9 oktober naar de hoofdintendant van de Duitse Wehrmacht in Den 
Haag gestuurd met het verzoek mee te delen welk bedrag als vergoeding per exemplaar zou 
worden betaald en de vraag het totaalbedrag over te maken op de gemeentelijke 
rekening.105 De getypte lijsten met de namen van burgers die een deken hadden ingeleverd, 
zijn echter vernietigd: ‘niemand hoefde te weten wie daaraan meegedaan had’.106 
Gedeeltelijk is dat echter wel bekend. Achterin de betreffende archiefmap zijn lijsten van 
twee van de drie inleverbureaus te vinden, geschreven in potlood, met aantallen en namen 
van bewoners die, die op 28 september en 2 oktober een deken hebben afgegeven: 
respectievelijk 512 en 416 stuks. Na afloop van de bezetting is bij de zuivering van 
gemeentepersoneel op deze kwestie niet teruggekomen. 

Dat van het gemeentepersoneel steeds grotere aantallen onderdoken, - meestal te 
interpreteren als ‘wegbleven’ - , werd ook duidelijk uit het beroep, dat op niet-ambtenaren 
werd gedaan om te komen helpen bij het klaarmaken en uitdelen van noodkaarten voor de 
distributiedienst in de loop van de maanden september en oktober. Behalve door de nog 
schaars aanwezige ambtenaren werd daaraan meegewerkt door leden van het onderwij-
zend personeel, met name de ‘Eerwaarde Broeders’, en personeelsleden van de Bank van 
Mierlo.107 
 
Bevrijding, vertrek en terugkeer van een burgemeester: 28 en 29 oktober 1944 

 
Terwijl NSB-burgemeester Blom vanaf Dolle Dinsdag constant op de Ortskomman-

dantur verbleef, pleitend waar mogelijk voor gevangen genomen Bredanaars, bereidde 
burgemeester Van Slobbe zich voor op de terugkeer in zijn stad. Hij wilde op het moment, 
dat Breda bevrijd werd in de stad zijn om onmiddellijk weer zijn taak op zich te nemen en bij 
te dragen aan een zo spoedig mogelijk herstel van een ordelijke toestand. Hij had na zijn 
ontslag in maart 1944 op verschillende plaatsen, vooral in Limburg, ondergedoken gezeten, 
maar naarmate de bevrijding steeds waarschijnlijker en zekerder werd begaf hij zich in de 
richting Breda. Van 2 september 1944 tot en met 20 september bevond hij zich in Bavel bij 
Breda, van 20 september tot en met 27 oktober in een ‘vakantiehuisje’ in Teteringen, ook 
vlakbij de stad, en vanaf 27 oktober in Breda zelf, in een woning aan de Zandberglaan.108 
Toen de binnenstad op zondagmiddag 29 oktober door de Eerste Poolse Pantserdivisie van 
generaal Stanislas Maczek was bevrijd, begaf ook hij zich naar het centrum. Hij werd door 
het publiek herkend en in triomf op de schouders naar het stadhuis gedragen.109 Ongetwijfel 
had hij deze actie voorzien en verwachtte hij zijn ambt onmiddellijk weer te kunnen 
opnemen, in de stellige overtuiging, dat hem niets te verwijten was inzake zijn optreden 
tijdens de oorlog. Die veronderstelling bleek echter niet helemaal te kloppen. Iets meer dan 
een maand na de enthousiaste inhaling door de bevolking werd hij door het MG (Militair 
Gezag) ‘gestaakt’, de gebruikelijke term voor het  enige tijd op non-actief stellen met behoud 
van salaris, en werd een zuiveringsonderzoek gestart.110 
Vrijdagavond, twee dagen vóór het herstel van burgemeester Van Slobbe in zijn ambt was 
zijn ‘voorganger’ Blom in noordelijke richting gevlucht, naar bezet gebied. Vanaf november 
was hij adviseur van het departement van Financiën, dat vanwege de oorlogsomstan-
digheden vanuit Den Haag naar  Deventer was verhuisd. Enige dagen voor de bevrijding van 
die stad ging hij een paar dagen naar Dokkum, waar zijn vrouw en kinderen zich bevonden. 
Vervolgens reisde hij naar Amsterdam, waar hij zich op 17 mei 1945 liet arresteren. 111 
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5. HERSTEL EN ZUIVERING 
 

29 oktober 1944 – 16 juni 1950 
 
 
Herstel en zuivering van het lokaal bestuur 
 
In dit hoofdstuk zullen de maatregelen en gebeurtenissen aan de orde komen, die tot herstel 
van het lokale bestuur van Breda hebben geleid en tot de zuivering of bestraffing van de 
hoofdrolspelers, leden van de politie en van het gemeentepersoneel.  
 
Voorbereiding en besluitvorming  
 
Ter voorkoming van een gezagsvacuüm, waarin ongeregelde of ongewenste  groeperingen 
zouden proberen invloed uit te oefenen op de vestiging van een hersteld gezag, of daarin 
zelfs een positie te verwerven, heeft de Nederlandse Regering in Londen al in een vroeg 
stadium wetgeving voorbereid tot herstel en zuivering van het lokale bestuur in de bevrijde 
gebieden. Niet alleen van de burgemeesters maar ook van al die anderen, die als wet-
houder, ambtenaar, politieman, of anderszins, een aandeel hadden gehad in bestuur en 
organisatie van de ‘Gemeente in Oorlogstijd’, moest worden vastgesteld of zij in functie 
mochten blijven of daarin terugkeren.     
 In een hersteld bestuur dienden in de opvatting van de Nederlandse regering te 
Londen geen personen te blijven zitten of te worden opgenomen aan wier vaderlandsliefde 
tijdens de bezetting kon worden getwijfeld. Daartoe werden in Londen in 1941 de eerste 
stappen gezet.1  
 Voor de strafrechtelijke vervolging van hulpverlening aan de vijand werden bij het 
Besluit Bijzondere Rechtspraak vijf Bijzondere Gerechtshoven opgericht in de vijf steden, die 
een Gerechtshof bezaten. (Den Bosch, Den Haag, Arnhem, Amsterdam en Leeuwarden.) Zij 
zouden misdrijven als dienstnemen bij of steun verlenen aan de vijand behandelen en 
misdaden als moord, doodslag en mishandeling, die gepleegd waren in naam van of met 
steun van de vijand. Deze vorm van zuivering was in feite een berechting, een vorm van 
strafrechtspraak. Zo kwamen bijvoorbeeld de deelnemers aan de overval op de Vloeiweide2 
als aangeklaagden terecht bij de Bredase Kamer van het Bijzonder Gerechtshof van Den 
Bosch. De hoogste straf die een Bijzonder Gerechtshof kon opleggen was de doodstraf. 
 Voor Nederlanders, ouder dan achttien jaar, die lid waren geweest van de NSB of 
daarmee verwante organisaties, ofwel daarmee gesympathiseerd hadden, en voor diegenen 
die gebruik hadden gemaakt van de bezetting om zichzelf te bevoordelen, werden krachtens 
het Tribunaalbesluit van september 1944 tribunalen opgericht in de negentien steden, 
waaronder Breda, die over een arrondissementsrechtbank beschikten. De Tribunalen had-
den als taak onderzoek te doen naar personen, die zich schuldig hadden gemaakt aan 
‘onvaderlandslievend gedrag’ en zij konden bijzondere maatregelen opleggen, zoals interne-
ring, ontzetting uit bepaalde rechten en verbeurdverklaring van goederen. 
 Naast de Besluiten over de Bijzondere Rechtspraak en de Tribunalen was door 
Koningin Wilhelmina al in januari 1944 het zogenaamde ‘Zuiveringsbesluit’ ondertekend. Het 
regelde de wijze waarop bestuur, politie, rechtbanken en andere staatsinstellingen gezuiverd 
zouden worden van personen, die door de Duitser bezetter waren aangesteld, of in hun 
optreden niet voldoende trouw waren geweest aan het vaderland en zijn regering. Over de 
houding van al die overheidsdienaren werden in Londen tijdens de bezetting door het Bu-
reau Documentatie zoveel mogelijk gegevens verzameld, ondermeer op basis van rapporten 
en mededelingen van Engelandvaarders. De gegevens werden vervolgens doorgegeven aan 
het Bureau Zuivering, dat onder het departement van Binnenlandse Zaken ressorteerde. 
Mede op basis daarvan werd na de bevrijding van het land onderzocht welke overheids-
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dienaren in aanmerking kwamen voor een maatregel. Na het begin van de bevrijding van het 
land in september 1944 werd het Zuiveringsbesluit nog enkele malen aangevuld en verfijnd. 
 De ‘onschuldigste’ maatregel die bij de start van een zuiveringsprocedure kon worden 
genomen was ‘staking’: hier in de betekenis van ‘voorlopig op non-actief stellen, met behoud 
van salaris, in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar gedragingen tijdens de 
bezetting’. Wanneer het vermoeden bestond dat een onderzoek negatief zou gaan uitvallen, 
werd een bevel tot schorsing gegeven, met verlies van salaris, maar met een beperkte 
vergoeding voor levensonderhoud. De derde maatregel die genomen kon worden was 
onmiddellijk ontslag, met verlies van bezoldiging. 
 Zuivering was dus iets anders dan berechting. In het laatste geval ging het om 
berechting van mensen die strafbare feiten hadden gepleegd, dus evident fout waren 
geweest, en zich daarvoor moesten verantwoorden voor een Bijzonder Gerechtshof of een 
Tribunaal. Zuivering betekende, dat een onderzoek werd ingesteld naar het al of niet kunnen 
handhaven van een bestuurder of ambtenaar gezien diens algemene houding ten opzichte 
van de bezetter en de NSB.3 De zuivering leidde bij de uitvoering herhaaldelijk tot 
competentiekwesties tussen Militair Gezag, commissaris der koningin en het verzet.  
 Vanf het moment, dat de eerste Nederlandse gemeenten in het zuiden van het land 
door de Geallieerden werden bevrijd, was het noodzakelijk een voorlopig bestuur in te 
richten, dat zowel zelf ‘zuiver’ was als bevoegd tot het opzetten van een lokaal zuiverings-
proces. Daarin werd door twee maatregelen voorzien. De eerste betrof de oprichting van het 
Militair Gezag (MG). De geallieerde benaming was Military Administration en zou volgens Mr. 
H.P. Linthorst Hopman, Hoofd van Sectie I van het Militair Gezag in het Nederlands beter 
vertaald zijn als ‘Militair Bestuur’ om duidelijker aan te geven dat het een werkelijk, zij het 
tijdelijk, bestuur was met alle bevoegdheden die daarbij hoorden.4 Het Provinciaal Militair 
Commissariaat (PMC) voor Noord-Brabant werd ingesteld bij Koninklijk Besluit van 4 
september 1944. Daaronder functioneerden Districts Militaire Commissarissen (DMC’s) in 
een aantal steden, onder andere in Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven en Den Bosch.  
 Het MG was een op militaire leest geschoeide Nederlandse bestuursorganisatie,  die 
voor korte tijd, - enkele dagen of hoogstens weken –, de Geallieerden zou bijstaan bij hun 
militaire en civiele machtsuitoefening in bevrijd gebied, en zou meewerken aan een snelle 
oprichting van een tijdelijk burgerlijk bestuur. Voorkomen moest worden, dat  een ongewenst 
bestuursvacuüm zou  ontstaan, waarin ongewenste elementen een rol zouden gaan spelen. 
Het MG  bezat de bevoegdheid tot het aanstellen van een voorlopig bestuur en had een 
belangrijk aandeel in beslissingen over aanblijven of terugkeer van lokale bestuurders en 
ambtenaren.5 Het werd zo één van de instrumenten van zuivering en kwam op die manier 
vooral in conflict met de min of meer samenwerkende verzetsorganisaties, die vonden dat zij, 
als bij uitstek ‘zuiveren’ als eersten een zware stem zouden moeten hebben bij het nemen 
van dergelijke beslissingen. Zij zagen het als een van hun hoofdtaken het hele volk te 
zuiveren ‘van al die elementen die zich gedurende de bezetting politiek en maatschappelijk 
hadden misdragen’ en hanteerden in de praktijk een veelomvattender begrip van zuivering 
dan de regering in haar besluitvorming had bedoeld.6 
 Een tweede maatregel, bedoeld om in korte tijd een tijdelijk civiel bestuur in te stellen 
of te herstellen,  was te vinden in het Koninklijk Besluit van 5 september 1944, (Staatsblad E 
86). Het regelde de normalisatie van het dagelijks bestuur van gemeenten en provincies. 
Vanaf het moment dat een provincie of gemeente bevrijd zou zijn, moesten de uitvoerende 
organen, respectievelijk de commissaris van de koningin en gedeputeerde staten, en de 
burgemeesters en wethouders, die op de dag van de Duitse inval, 10 mei 1940, in functie 
waren geweest, hersteld worden. Wanneer die om een of ander reden niet beschikbaar 
waren, wegens zuivering, ziekte, overlijden, of verhuizing moest in de gemeente de functie 
van burgemeester worden waargenomen door de wethouder die op 10 mei 1940 loco-burge-
meester was. Wanneer de commissaris van de koningin of de militair commissaris van 
mening waren, dat een teruggekeerde burgemeester, die weliswaar (nog) geen onderwerp 
van zuivering was, om een of andere reden niet het vertrouwen genoot van de bevolking, 
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konden zij hem aan de kant zetten, schorsen of staken. De mening van de militair commis-
saris van district van het MG gaf hierbij de doorslag.7 Die situatie deed zich voor in Breda. 
 
Herstel en zuivering in Breda 
 
Op zondagmiddag 29 oktober 1944 was burgemeester Van Slobbe door een enthousiaste 
menigte naar het stadhuis begeleid, waar hij zijn functie weer opnam.8 Op dezelfde dag 
keerden ook de door de bezetter ontslagen wethouders Van Mierlo en Struycken terug. 
Samen met de aangebleven wethouders Van Haperen en Kroone bestond het college van B 
&W na de bevrijding van de stad uit vijf personen.  
 De volgende ochtend, maandag 30 oktober, sprak Van Slobbe vanaf het bordes de 
massaal opgekomen burgerij toe en reikte hij de zilveren erepenning van de stad uit aan de 
Poolse generaal Maczek, die met zijn manschappen van de Eerste Poolse Pantserdivisie, 
samen met Canadese en andere Geallieerde troepen, het grootste deel van de stad hadden 
bevrijd.9 De dag daarop, 31 oktober, arriveerde de vertegenwoordiger van het Militair Gezag 
(MG), baron D.C.C. van Boetzelaer, militair commissaris voor het district Breda (DMC). Op 
dat moment was de toestand in de stad zeer chaotisch.10 Naast het teruggekeerde stads-
bestuur, dat het burgerlijk bestuur dacht te kunnen opnemen, maar onbekend was met de 
bevoegdheden die het daarbij zou kunnen uitoefenen, - ‘het had nog nauwelijks greep 
kunnen krijgen op het gemeentelijk apparaat en de toestand in de stad’ -11, en het 
gearriveerde Militair Gezag, dat opdracht had mee te werken aan een zo snel mogelijk 
herstel van een civiel gezag, opereerden op het grondgebied van de stad verschillende 
verzetsgroepen, die meenden een rol te hebben bij het zuiveren van de stad van ongewen-
ste, landverraderlijke, elementen. Sommige daarvan, vooral D68, ook wel, naar zijn leider de 
‘Groep-Dankers’ genoemd en het ‘Geuzenvendel’ onder leiding van J.J. de Hoogh, waren 
nauwelijks te bestempelen als een verzetsgroep. Zij traden zo gewelddadig en roofzuchtig 
op, dat ze door het MG tot de orde moesten worden geroepen, aanvankelijk overigens met 
weinig gevolg. Pas toen ze eind november/begin december 1944 onder dwang in het 
Regiment Stoottroepen waren opgenomen en naar Vught over gebracht, was Breda bevrijd 
van hun ‘terroristisch’ optreden.12  
 De eerste periode van de zuiveringen in Breda is wel eens getypeerd als de ‘wilde 
fase rond de bevrijding (juni-oktober 1944)’.13 De benaming kan zonder veel moeite ook 
toegepast worden op de maanden daarna, toen er weinig of geen systeem of leiding te 
ontdekken was in het arresteren van wie verdacht werd van ‘onvaderlandslievende activi-
teiten’ tijdens de bezetting. Het ‘verzet’ toonde zich daarbij zeer actief maar vormde op zich 
een onduidelijk geheel van groepen en groepjes, die slechts kort voor de bevrijding van de 
stad op 29 oktober tot een vorm van samenwerking waren geprest, ondermeer na een 
dringende oproep van prins Bernhard. Met veel moeite was een regionale ‘Delta’ van de drie 
grotere verzetsorganisaties, OD (Ordedienst), RVV (Raad van Verzet) en LO/LK (Landelijke 
Onderduikers/Knokploegen) tot stand gekomen. Geprobeerd werd ook de talrijke kleinere 
groepjes, die zich, al of niet terecht, als onderdelen van het verzet presenteerden, in het 
Deltaverband onder te brengen, vaak echter met weinig succes.14 De politie speelde In de 
eerste maanden na de bevrijding bij de zuiveringen een beperkte rol, omdat ze eerst zelf  
gezuiverd moest worden.  
 Van Boetzelaer omringde zich met enkele adviseurs, Mr. F.A.J. Deelen, die banden 
had met de plaatselijke illegaliteit, Mr. H.W. Felderhof, hoofd van de opsporingsdienst van de 
Binnenlandse Strijdkrachten (BS) en Cor van der Hooft, één van de leiders van het West-
Brabantse verzet (LO/LKP). Op zondagochtenden, na de hoogmis, vergaderde deze advies-
commissie van het MG op het kantoor van de DMC of bij Deelen thuis op de Zandberg-
laan.15 
 Burgemeester en wethouders van Breda werden door Van Boetzelaer onder voogdij 
geplaatst. Zonder zijn toestemming mochten zij geen besluiten uitvaardigen.16 De verstand-
houding tussen hem en het teruggekeerde stadbestuur was uitermate slecht en leidde 
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voortdurend tot allerlei wrijvingen over bevoegdheden en competenties. Van Boetzelaer 
voerde een ‘strak en een sterk persoonlijk getint’ bewind. Naar zijn mening hadden was er in 
Nederland op grote schaal met de vijand gecollaboreerd, met name ook door de aange-
bleven gezagsdragers. Een deel van de gemeentelijke ambtenaren en vele verzetslieden 
steunden hem daarin en wensten een grondige zuivering van het bestuursapparaat van de 
stad. Burgemeester Van Slobbe had daar naar hun idee nog niets aan gedaan.17   
 
Staking van burgemeester Van Slobbe: 5 december 1944 -16 oktober 194518 
 
Een gedetailleerde beschrijving van de gehele stakingsprocedure met betrekking tot  Van 
Slobbe, met verhoren, getuigenissen en voor- en tegen argumenten over zijn optreden in 
vele gevallen, zou zeer veel pagina’s vergen. Het is ook niet de bedoeling een uitspraak te 
doen over de juistheid van het besluit tot staking van Van Slobbe of van het besluit tot 
opheffing daarvan. Hier wordt slechts in grote lijnen de gang van zaken beschreven zoals die 
te reconstrueren is met behulp van de vele beschikbare archiefstukkenin het Nationaal 
Archief in Den Haag (NA) en in het voormalig Nationaal Archief Noord-Brabant, nu onderdeel 
van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHC). Behalve de burgemeester van Breda 
werden nog tientallen andere burgemeesters van Noord-Brabant gestaakt. Begin augustus 
1945 was dat het geval in 38 van de 55 gemeenten.19  
 Bedoeling van de procedure was, dat in gelijke gevallen gelijk zou worden gehandeld. 
In de praktijk was dat echter om een aantal redenen niet goed mogelijk.Te noemen zijn het 
verschillende tijdstip waarop een procedure werd gestart: in de eerste bevrijdingsroes van 
september 1944 of vanaf mei 1945, toen de bezinning weer de overhand kreeg. Belangrijk  is 
ook, dat het aanvankelijke zuiveringsbesluit in de loop van die periode op basis van de opge-
dane ervaringen nog enige malen werd gewijzigd en aangevuld. In de loop van genoemde 
periode werden bovendien de opvattingen over wie ‘fout’ was geweest gematigder. Van 
invloed kon ook het karakter en optreden van de betreffende commissaris van het Militair 
Gezag in provincie (PMC ) of district (DMC) zijn. Vanwege deze verschuivingen in tijd, opvat-
ting en persoon kon de zuivering van burgemeesters ‘soms een controversiële poging’ 
genoemd worden om de houding van elke burgemeester ten opzichte van de Nazi’s en zijn 
beslissingen te evalueren.20   
  Zoals eerder al vermeld was DMC Van Boetzelaer van mening was, dat  iedereen die 
tijdens de bezetting te lang was aangebleven, met de bezetter moest hebben geheuld en 
diende te worden afgezet. Daarom begon hij ook een actie tegen de burgemeester van 
Breda, daarin gesteund door een deel van de Bredase ambtenaren, die zich door Van 
Slobbe teveel gedwongen hadden gevoeld Duitse opdrachten uit te voeren, en door vele 
illegalen, die hem verweten nog steeds niet te zijn begonnen met de zuivering van het 
gemeentelijk ambtenarenapparaat.21 Het leidde begin december 1944 tot ‘staking’ van Van 
Slobbe. Hij werd in afwachting van een zuiveringsonderzoek voorlopig op non-actief gesteld 
met behoud van salaris. De maatregel werd in de praktijk door de slachtoffers en de bevol-
king gezien als een oneervolle schorsing en een verdachtmaking, alhoewel ze niet als 
zodanig bedoeld was. Zoals hiervoor al is betoogd was staking eerder te beschouwen als 
een pauze, waarin iemand van blaam gezuiverd werd of, in het negatieve geval, onderwerp 
van verder onderzoek werd. Naar aanleidng van verontwaardigde reacties die waren binnen-
gekomen over de staking van de burgemeester en een aantal andere personen vond 
dagblad De Stem het noodzakelijk zijn lezers het verschil uit te leggen tussen ‘staking’ en 
‘schorsing’. Volgens de krant werd ‘staken’ gedaan ‘bij zwakke aanwijzingen of feiten van 
niet ernstige aard’. Het had niets onterends. Schorsen werd gedaan wanneer iemand zich 
weliswaar ontrouw had getoond maar toch verwacht kon worden, dat hij trouw zou meewer-
ken aan het herstel van het vaderland.22 Toch impliceerde het hoe dan ook dat betrokkenen 
niet boven iedere twijfel verheven waren en dat kon hard aankomen. Zelf heeft Van Slobbe 
de hele ‘affaire’ in een interview bij zijn afscheid als burgemeester in 1947 als zeer oneerlijk 
en oneerzaam gezien.23 Dat was ook de mening van bijna alle gemeenteraadsleden, 
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ambtenaren, politie en anderen. In een In Memoriam bij het overlijden van Van Slobbe 
vertelde oud-wethouder E.L.H.M. van Mierlo, dat Van Slobbe, die hij tijdens diens staking 
had vervangen als loco-burgemeester, ‘zeer gegriefd’ was door de staking.24  
 Hoe kwam het tot de staking van burgemeester B.W.Th. van Slobbe? Wat werd hem 
verweten en door wie? Reeds tijdens de bezetting was de Nederlandse regering in Londen 
begonnen met het verzamelen van inlichtingen over in Nederland achtergebleven bestuur-
ders en andere overheidsdienaren in het kader van de zuivering, die na het einde van de 
oorlog zou plaatsvinden. Van alle burgemeesters werd een kaartsysteem aangelegd met 
persoonlijke gegevens over loopbaan, benoeming tot burgemeester, eventuele herbenoe-
ming tijdens de bezetting, ontslag op eigen initiatief of op aandringen of bevel van de 
Duitsers.25 Moeilijker was het uit het bezette vaderland juiste en volledige informatie te 
verkrijgen over gedrag en houding ten opzichte van de uitgevaardigde maatrelen van de 
bezettende overheid. Het kaartje van Van Slobbe, dat het Militair Gezag naar het bevrijde 
zuiden had meegekregen, bevatte fragmentarische gegevens, die per toeval, via Engeland-
vaarders of middels zogenaamde ‘Luisterberichten’ (afgeluisterde berichten op de Neder-
landse zenders), in Londen waren terecht gekomen. Ze waren begrijpelijkerwijze onvolledig 
en vaak niet correct. Op het kaartje van de burgemeester van Breda werd onder meer de 
evacuatie van de stad in de meidagen van 1940 vermeld, en was er lof voor zijn kordate 
optreden bij het uitbreken van de oorlog en de periode erna. Maar de persoonskaart 
vermeldde ook, dat hij zich gunstig en optimistisch uitgelaten had over de Winterhulp, en, in 
samenwerking met de Nederlands-Duitse Cultuurgemeenschap, Nederlandse en Duitse 
autoriteiten op het stadhuis had uitgenodigd. De belangrijkste opmerking was te vinden 
onder vakje nr. 10 van het kaartje:  
 
“Alvorens bevel tot staking functie te geven ter plaatse onderzoek instellen naar houding en 
gedragingen tijdens bezetting. Hiervan is ook afhankelijk of politiemaatregel tegen hem genomen 
moet worden en eventueel strafrechtelijke vervolging ingesteld”. 
 
Het was het eerste, toen nog aan Van Slobbe onbekende signaal, dat hij bij de bevrijding 
mogelijk niet zondermeer als burgemeester zou kunnen aanblijven. In de loop van 1943 en 
1944 werden de gegevens in Londen nog verder aangevuld. Uit een smal, gestencild 
strookje in het dossier van Van Slobbe, met daarop de datumstempel ’17 April 1943’ van de 
Centrale Inlichtingendienst te Londen (CID) wordt ook duidelijk, dat de door Engeland-
vaarders over gesmokkelde berichten nogal tegenstrijdig konden zijn: een Engelandvaarder, 
die in december 1942 was overgestoken, vertelde, dat Van Slobbe weliswaar geen NSB’er 
was, maar wel veel aan de Duitsers toegaf; andere Engelandvaarders hadden echter gezegd 
dat de burgemeester ‘goed’ was.26 Of er verder nog zaken in Londen bekend zijn geworden 
met betrekking tot zijn houding in de oorlog is niet duidelijk. Alles bijeen hebben de verza-
melde gegevens er wel toe geleid, dat minister van Binnenlandse Zaken J.A.W. Burger, 
vanuit Londen, begin september 1944 aan het Militair Gezag en de commissaris van de 
Koningin in Noord-Brabant de ‘Zeer Geheime opdracht gaf gezamenlijk te overleggen over 
wat er met de burgemeester van Breda moest gebeuren: handhaven of staken, en over wie 
hem in dat laatste geval moest vervangen. Krachtens het al genoemde besluit over de 
tijdelijke voorziening in het bestuur van de provincies en gezien de onzekere militaire en 
bestuurlijke toestand in de eerste maanden na de bevrijding van het Zuiden van het land 
bezat de vertegenwoordiger van het MG ter plaatse een grote mate van handelingsvrijheid 
bij de start van de zuiveringen, wegens de vaak chaotische gang van zaken daarbij, ook wel 
aangeduid als ‘wilde fase’.27  
 Reeds enkele dagen na de bevrijding van Breda rapporteerde het hoofd van sectie I 
van het Militair Gezag, majoor H.P. Linthorst Homan, conform de hierboven vermelde op-
dracht tot overleg, aan waarnemend Commissaris van de Koningin Smits van Oyen zijn 
eerste bevindingen over de positie van Van Slobbe. Ook gaf hij de meningen door van 
enkele door hem geraadpleegde voorname Bredanaars over de burgemeester. Het MG had 
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de mening gepeild van de RK Deken van Breda, loco-burgemeester Van Mierlo en van de 
Gewestelijk Commandant van de Ordedienst A. van der Poel. Zij gaven allen toe, dat er 
bezwaren waren tegen van Slobbe, maar vonden het onverstandig hem met onmiddellijke 
ingang te schorsen, aangezien hij een dag tevoren nog op de schouders naar het stadhuis 
was gedragen en door een enthousiaste menigte toegejuicht. De burgemeester zou, aldus 
Linthorst Homan, bij het merendeel populair zijn vanwege zijn houding gedurende de laatste 
dagen dat hij in functie was, toen hij, ondanks bedreigingen met de kogel, geweigerd had 
mensen in te zetten voor graafwerk. De zegslieden achtten het niet verstandig nu in te 
grijpen, beter was het nog wat te wachten, omdat ‘omtrent hem niets positiefs bekend is dat 
tegen hem zou pleiten’.28 In een ongedateerd en niet ondertekend briefje werd echter 
aanbevolen: ‘hoewel omtrent hem niets positiefs bekend is hetgeen tegen hem zou pleiten, 
[…..] nader onderzoek in te stellen en daarna naar bevind van zaken te handelen en 
eventuele politiemaatregelen te treffen.’29 Het lijkt er op, dat het MG te Breda de vooropge-
zette bedoeling had Van Slobbe aan de kant te zetten. Hem werd ook ‘ronduit’ meegedeeld, 
dat er bezwaren tegen hem waren ingebracht, die echter eerst nog moesten worden 
onderzocht. Hij diende er rekening mee te houden, dat hem binnenkort gevraagd zou kunnen 
worden ‘tijdelijk terzijde te gaan staan’. In afwachting van die beslissing mocht hij weliswaar 
fungeren als burgemeester maar geen ingrijpende maatregelen nemen en niet op de 
voorgrond treden. Het rapport van het MG vermeldde, dat Van Slobbe zeer onder de indruk 
was van wat hem werd meegedeeld en dat hij aanvankelijk onmiddellijk ontslag wilde 
nemen. Hij zei echter ook de mededeling op prijs te stellen en op een spoedige beslissingen 
te hopen.  
 Merkwaardig aan deze eerste rapportage van het MG is, dat de aangehaalde zegs-
lieden, - de Deken, Van Mierlo en Van der Poel - , elders op geen enkele wijze aangehaald 
of vermeld kunnen worden als voorstanders van een staking van burgemeester Van Slobbe, 
eerder het tegendeel. Speelden hier de persoonlijke gevoelens en interpretatie van de DMC 
(Districts Militair Commissaris) van Breda, Van Boetzelaer een rol, die, zoals reeds eerder 
vermeld, van mening was, dat te lang aangebleven gezagsdragers met de vijand hadden 
geheuld?30 Vraag is ook welke rol in het onderzoek naar Van Slobbe de hierboven genoem-
de adviseurs van de DMC in de eerste dagen na de bevrijding van de stad hebben gespeeld. 
In een ongedateerde handgeschreven notitie in groene inkt, merkt Mr. Deelen, een van de 
adviseurs van Van Boetzelaer, op dat de mening van de bevolking gepeild is: arbeiders-
kringen willen de burgemeester handhaven, maar niet herbenoemen. Zij vinden hem in zijn 
optreden autoritair en zeer conservatief. De clerus vindt hem gezien zijn slappe houding niet 
te handhaven; de ‘intellectuelen’, - als groep aangehaald! - , zijn in hun meningen verdeeld; 
er zijn er die hem zonder meer willen laten vallen, ‘gezien het feit van zijn weinig principiële 
houding’, en omdat hij lieden beschermt op wie ook iets aan te merken is; anderen willen 
voorlopig geen ‘rumor in casa’, (geen herrie in de stad) en de beslissing uitstellen tot een 
eventuele herbenoeming of de algehele bevrijding van het land. Deelen concludeerde ook, 
dat een beslissing moeilijk was, temeer, omdat het ‘momenteel rustig is in de stad en met 
vaste hand wordt geregeerd’.31 De eerste beknopte rapportage, enkele dagen slechts na de 
bevrijding van de stad, van Linthorst Homan en de notitie van Deelen, lid van de advies-
commissie van Van Boetzelaer, maken duidelijk, dat de eerste meningsvorming over hoe te 
handelen met de burgemeester nogal ‘ad hoc’, primitief en toevallig moet zijn geweest. Ten 
behoeve van een verantwoorde  behandeling van de ‘zaak van Slobbe’ moest een nader 
gedocumenteerd rapport worden opgesteld. 

In de geraadpleegde archieven zijn drie rapporten over de houding en het optreden 
van Van Slobbe tijdens de bezetting te vinden. Ze dragen echter geen datum en vermelden 
evenmin namen van opstellers. Met behulp van de genummerde inhoudslijst van het ‘Dossier 
van Slobbe’ en de briefwisseling over het zuiveringsonderzoek is de volgende gang van 
zaken te reconstrueren. In de loop van november 1944 was de Bredase adviescommissie 
klaar met het opstellen van een rapport over de Bredase burgemeester. Waarschijnlijk waren 
daarbij dezelfde ambtenaren, die volgens Van Mierlo rancuneus waren ten opzichte van de 
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burgemeester, de belangrijkste aandragers van de beschuldigingen aan het adres van de 
burgemeester. Dit eerste rapport bestond uit 17 punten van aanklacht en een 18e punt 
waarin stond: ‘dat een groot aantal secretarie-ambtenaren overweegt een telegram naar 
Binnenlandse Zaken te sturen’ en ‘dat niet gewerkt wordt eer hij is afgezet of een kritisch 
onderzoek heeft plaatsgehad’. Onderaan het rapport werd nog eens duidelijk samengevat 
hoe over de burgemeester gedacht werd:  
 
“Algemene mening: Van Slobbe heeft niet direct aanwijsbaar de oorlogvoering (bedoeld: van de 
Duitsers) begunstigd maar een slappe en wankele houding aangenomen. Hij is niet meer 
aanvaardbaar”.32  

 
Het rapport werd via het MG doorgestuurd naar de commissaris van de koningin. Op basis 
van de gegevens in het Bredase rapport stelde de provinciale adviescommissie voor de 
Zuivering van het Overheidspersoneel vervolgens een adviesrapport opgesteld ten behoeve 
van de commissaris van de koningin. Het begeleidend schrijven was zeer duidelijk:  
  
"De Commissie door U ingesteld ten einde U van advies te dienen omtrent hetgeen ingevolge de 
bepalingen van het Zuiveringsbesluit dient te geschieden t.a.v. de Burgemeesters in de Provincie, 
heeft de eer U Hoog Edelgestrenge Heer t.a.v. de Burgemeester van Breda, gelet op de desbetref-
fende bepalingen van het Zuiveringsbesluit, te adviseeren aan genoemden Burgemeester zijn functie 
van Burgemeester van Breda  zoo spoedig mogelijk te doen  staken, een en ander met behoud van de 
aan die functie verbonden inkomsten en voordeelen, vermits toch deze Burgemeester: I) gedurende 
de bezettingstijd heeft deelgenomen aan z.g. eenpansmaaltijden en daarbij mede in het publiek 
propaganda heeft gemaakt voor de Stichting 'Winterhulp'; II) regelmatig uitnoodigingen tot het 
bijwonen van bijeenkomsten dan wel voorstellingen, welke uitnoodigingen hem werden toegezonden 
door of namens bezetting in het leven geroepen en door de bevolking terecht als pro-Duitsch 
beschouwde Vereenigingen of instellingen, onder vriendelijke bewoordingen heeft geaccepteerd;  III) 
zonder eenigen vorm van protest den N.S.B.Wethouder van der Aa als zoodanig heeft geaccepteerd 
en het dien van der Aa in die functie toekomend salaris heeft doen uitbetalen, een en ander m.i.v.1 
Juli 1943, zulks terwijl deze Wethouder eerst bij besluit van de Commissaris Generaal van Justitie van 
30 November 1943 met ingang van die datum als zoodanig was benoemd verklaard;  IV) gedurende 
den bezettingstijd in het algemeen een zoodanig slappe houding heeft aangenomen, dat daardoor in 
breede kringen der bevolking van Breda ontstemming is verwekt”. 33 
 
Voordat hem het schriftelijke stakingsbesluit werd toegezonden kreeg Van Slobbe de 
gelegenheid mondeling van de beslissing kennis te nemen. Hij werd voor zaterdagmorgen 2 
december 1944 op de provinciale griffie in Den Bosch uitgenodigd. Waarnemend commis-
saris Smits van Oyen deelde hem daar persoonlijk mede, dat hij op advies van het MG en de 
provinciale adviescommissie per 10-12-1944 gestaakt zou worden en dat zijn voorlopige 
waarnemer wethouder Mr. E.L.H.M van Mierlo zou zijn.34 Dat laatste was echter niet de 
wens geweest van het provinciale Militair Gezag noch van dat in Breda. DMC Van 
Boetzelaer had, tot verrassing van velen, Mr. J. van de Weyer als waarnemer voor Van 
Slobbe voorgesteld in Den Bosch.35 Die keuze was op zijn minst merkwaardig te noemen. 
Van de Weyer was gedurende de bezetting president-commissaris van de Neerlandia-pers 
geweest waarvan ook het in Breda verschijnende Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland 
(DNBZ) deel uitmaakte, samen met de Limburger Koerier en de  Utrechtse Courant. Volgens 
velen had dat concern tijdens de bezetting een ‘dubieuze ‘ ofwel te coöperatieve houding 
aangenomen ten opzichte van de Duitsers.36 De keuze van Van de Weyer riep daarom 
weerstand op. Smits Van Oyen moet zijn beslissing om toch Van Mierlo aan te wijzen op het 
laatste moment hebben genomen. Tussen het moment van bekend worden van het 
voornemen van het MG om Van de Weyer tot vervanger te laten benoemen en het hiervoor 
genoemde gesprek van 2 december 1944  tussen Van Slobbe en Smits van Oyen in Den 
Bosch werd met succes vanuit Breda actie ondernomen ter voorkoming van de benoeming 
van de kandidaat van het MG. Van Mierlo nam zelf contact op met waarnemend commissaris 
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Smits Van Oyen in Den Bosch en, samen met Mr. A.A.M. Struycken, met minister van 
Binnenlandse Zaken J.A.W. Burger, op dat moment in Oisterwijk zetelend. Ze kregen 
gedaan dat de benoeming van Van de Weyer ongedaan werd gemaakt. Begin januari 1945 
was de discussie nog steeds gaande tussen het Militair Gezag en de commissaris van de 
koningin over de keuze van de waarnemend burgemeester van Breda. Daaruit is niet 
duidelijk op te maken waarom het Militair Gezag bezwaar had tegen Van Mierlo en Van de 
Weyer had voorgesteld. Misschien omdat direct na de bevrijding van de stad in een rapport 
over de bevrijde gebieden van het MG gemeld was, dat de teruggekeerde loco-burge-
meester Van Mierlo evenmin (als Van Slobbe) populair was. Een reden werd daarbij niet 
genoemd.37 Ook in latere archiefstukken zijn geen schriftelijke, concrete, motieven te vinden 
voor de bezwaren van het MG tegen Van Mierlo. Zelfs na zijn aanstelling hielden die nog 
aan. In de loop van de maand januari 1945, - Van Mierlo was al in functie -, ging de discussie 
over de waarneming door Van Mierlo verder. Tussen de vertegenwoordiger van het MG in 
Breda en die in Den Bosch ontspon zich een schriftelijke discussie over de betekenis van de 
term ‘dubieus’ die in twee kolommen van het formulier over Van Mierlo kon worden gebruikt: 
in de eerste ging het daarbij om het eventuele ‘goede Nederlanderschap’ van een kandidaat, 
in de tweede over zijn geschiktheid voor de functie. Aan het eerste twijfelde Van Boetzelaer 
geenszins maar wel aan het tweede. De schriftelijke discussie eindigde met het voorstel van 
de PMC de kwestie in het geval van Van Mierlo verder in Den Bosch mondeling te bespre-
ken.38 Begin maart maakte de commissaris van de koningin een einde aan alle discussie 
door de PMC te berichten, dat Van Mierlo gehandhaafd bleef.39 Interviews met Van Mierlo en 
andere betrokkenen, jaren na de feiten, geven meer inzicht in wat de oorzaak van het conflict 
tussen het Militair Gezag en Bredase stadsbestuurders geweest is. De laatsten lieten bij hun 
terugkeer na de bevrijding van de stad duidelijk blijken, dat ze de leden van het MG maar 
onbekwame, amateuristische bestuurders vonden. Met name Van Boetzelaer werd gezien 
als een man met een groot gevoel van eigendunk. De schorsing van de burgemeester werd 
als zeer onterecht ervaren en nog verergerd door het plan die te laten opvolgen door een 
‘buitenstaander’, terwijl Van Mierlo een bekwame en ingewerkte bestuurder was. Dit alles 
onder invloed van een groepje ambtenaren, die ‘rancunes’ hadden tegen B & W.40  
 De staking van burgemeester Van Slobbe ging officieel in per 10 december 1944 en 
leidde onmiddellijk na het bekend worden tot diverse reacties41. Meer dan vijftig Bredase 
notabelen uit politieke, economische en maatschappelijke kringen verzochten de minister 
van Binnenlandse Zaken in een rekest van 11 december 1944, met klem van argumenten, 
de staking op te heffen en Van Slobbe ten spoedigste te rehabiliteren.42 Van de kant van het 
departement kwam daarop echter geen enkele reactie. Dat was voor een drietal onderte-
kenaars van het rekest reden op 5 juli 1945 nogmaals naar de minister te schrijven, die 
inmiddels weer in Den Haag resideerde. Zij verwezen naar hun eerste  brief van december 
1944 en veronderstelden dat die ‘U wellicht nooit [heeft] bereikt’, omdat ze toentertijd  via de 
provinciale griffie in Den Bosch naar Londen was gestuurd. Met aandrang vroegen ze om de 
grootst mogelijke spoed met de afwikkeling van Van Slobbe’s zaak.43 Ook commissaris van 
politie De Bruijn voelde zich gedwongen ten gunste van Van Slobbe te reageren op de 
punten van beschuldiging.44 Begin maart stuurde de heer A. Mabelis namens alle gemeen-
teraadsleden, die op 1 september 1941 op last van de bezetter de uitoefening van hun 
functie hadden moeten staken, een zelfde verzoek tot herstel en rehabilitatie van de burge-
meester.45 
 De dag, dat de staking van de burgemeester inging, 10 december 1944 betekende 
ook de start van de formele procedure van onderzoek. De “Zaak van Slobbe” bleef echter 
maanden aanslepen. Dit was voor een groot deel te wijten aan de chaotische toestand in het 
land, voorafgaand aan de definitieve terugkeer van de regering in Den Haag in mei 1945, 
maar ook aan de soms verwarrende en merkwaardige gang van zaken tijdens de onder-
zoeksprocedure. Vele getuigen werden gehoord en ook Van Slobbe zelf werd verschillende 
malen verhoord, aanvankelijk zelfs zonder de punten van beschuldiging in de aanklacht of de 
opgestelde rapportage te kennen of te hebben ingezien.46 Meermaals deed hij een beroep 
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op de minister van Binnenlandse Zaken, zowel met een verweerschrift als met verzoeken om 
een persoonlijk onderhoud en een snelle beslissing, zodat aan de ‘vernederende behande-
ling’ spoedig een einde zou komen.47  
 Minister Beel van Binnenlandse Zaken stelde op 21 april 1945 nieuwe regels op voor 
de zuivering van het overheidspersoneel met als uitvoerend en leidend orgaan het COZO 
(Centraal Orgaan op de Zuivering van het Overheidspersoneel). In ieder district van het MG 
moest naast de bestaande adviescommissie een  documentatiecommissie worden benoemd, 
die het tot dan toe gevoerde onderzoek moest controleren en eventueel aanvullen of 
wijzigen.48 De bedoeling was een eind te maken aan de tot dan toe nogal dikwijls onordelijke 
gang van zaken bij de zuiveringsonderzoeken. Eind mei 1945 had de Bredase documentatie-
commissie van het COZO op basis van de voorgaande rapportages een nieuw en uitgebrei-
der rapport opgesteld met als titel ‘Rapport nopens onNederlandse (sic) gedragingen van 
den Heer B.W.Th. van Slobbe, Burgemeester der gemeente Breda tijdens de bezetting. Op 7 
juni werd het naar Den Haag opgestuurd. Eind juni adviseerde het COZO de minister een 
ontslag in overweging te nemen, met een nadrukkelijke verwijzing naar de mening van de 
Bredase documentatiecommissie dat Van Slobbe niet te handhaven was.49 Het dossier van 
Slobbe werd vervolgens door het COZO ter advisering doorgezonden naar landelijke Com-
missie van Advies inzake de ambtenarenzuivering, voorzien van de mededeling, dat ‘ge-
noemd orgaan’, dat wil zeggen de documentatiecommissie, van mening is, dat de Bredase 
burgemeester niet kon worden gehandhaafd.50 Het zag er naar uit, dat Van Slobbe niet zou 
terugkeren. Na ampele afweging van de argumenten en feiten in de punten van aanklacht 
overweging en bestudering van het advies van het COZO kwam de genoemde landelijke 
Commissie van Advies echter tot een andere conclusie: er waren geen termen voor ontslag: 
hij is niet ontrouw geweest en was een goed vaderlander. Hij heeft geen blijk gegeven van 
een nationaal-socialistische gezindheid en kan dus weer gaan meewerken aan de weder-
opbouw. Hij is in een aantal opzichten in zijn houding tegenover de bezetter tekortgeschoten, 
maar niet genoeg om een ontslag te rechtvaardigen, dus: niet ontslaan. De commissie achtte 
ook geen termen aanwezig tot het treffen van enige andere maatregel.51 Het duurde nog 
twee maanden eer de minister van Binnenlandse Zaken, L.J.M. Beel tot een definitieve 
beslissing kwam. In die tussentijd werd Van Slobbe voor een gesprek over de gang van 
zaken tijdens de April-meistakingen van 1943 op het departement uitgenodigd. Ook had hij 
een paar maal contact met een goede bekende van hem, J.E. de Quay, van april tot juni 
1945 als minister van Oorlog enige maanden de collega van Beel in het laatste kabinet-
Gerbrandy. Eind maart 1945 beloofde de Quay persoonlijk aan Van Slobbe over diens 
ongelukkige situatie met Beel te zullen praten. Hij was van mening dat de Bredase burge-
meester een ‘goed Nederlander’ was.52  In de loop van oktober kwam de beslissing van de 
minister van Binnenlandse Zaken: 
 
“Van het Centraal Orgaan heb ik het dossier ontvangen. Na kennisname bericht ik U, dat ik geen 
termen aanwezig acht 'een maatregel tegen deze burgemeester te treffen.' Daarom nodig ik U uit het 
stakingsbevel van 5-12-1944 in te trekken.” 
 . 
Op 16 oktober 1945 ondertekende de commissaris van de koningin het besluit, dat vervol-
gens in afschrift gestuurd werd  aan Binnenlandse Zaken en het Bredase gemeentebestuur. 
Waarnemend burgemeester Van Mierlo kreeg in een aparte brief persoonlijk bericht over de 
intrekking van het stakingsbevel en de mededeling daarin: 53 
 
“De Heer van Slobbe kan derhalve terstond zijn werkzaamheden hervatten”. 
 
De beslissing van minister Beel zal voor velen in Breda onverwacht geweest zijn. De lokale 
machtsstrijd over het al of niet ontslaan van de oorlogsburgemeester verliep heel anders dan 
op het nationale niveau. Op het lokale niveau speelden plaatselijke belangen en persoonlijke 
motieven een sterkere rol dan op het nationale, waar veel meer oog was voor het houden 
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van het overzicht en het in de hand houden van wat er zich in het hele land afspeelde bij de 
zuiveringsonderzoeken. Vooral Beel hield de zaken graag strak in de hand.  
 De dag na het besluit van de commissaris van de koningin zat burgemeester Van 
Slobbe als vanouds de vergaderingen voor van B & W en de, - voorlopige -, gemeente-
raad.54 Alles bij elkaar was hij iets minder dan een jaar gestaakt geweest. Hij was gestaakt 
en weer hersteld. Hij was enige tijd onderworpen geweest aan een zuiveringsonderzoek, 
maar uit de gegevens, verzameld tijdens de periode dat hij tijdelijk ‘terzijde was gesteld’, was 
het niet nodig gebleken tot een zuiveringsproces over te gaan. Was hij echter ook gezuiverd 
in de ogen van de mensen? Een deel van de Bredanaars, vond en vindt nog steeds, dat er 
aan ‘oorlogsburgemeester’ Van Slobbe ‘een luchtje zit’. Het gestaakt zijn zelf is oorzaak 
geworden van die mening: gestaakt zijn als een aanwijzing of een bewijs van schuld. In dat 
opzicht stond de Bredase burgemeester onder zijn collega’s niet alleen. 
  
Zuivering van wethouder en loco-burgemeester Meeùs 
 
In tegenstelling tot wat bij burgemeester Van Slobbe gebeurde kwam het bij wethouder 
Meeùs, net als bij andere leden van het Bredase overheidspersoneel, politie en ambte-
naren, wel tot een echt onderzoek en rechtszaak voor het Tribunaal van Breda.55 De dag na 
de bevrijding van zijn stad ontving oud-wethouder en loco-burgemeester J.M. Meeùs van het 
MG de mededeling dat een onderzoek naar zijn gedragingen tijdens de bezetting zou 
worden geopend en dat hij tot nader order huisarrest had en wel met onmiddellijke ingang. 
Hij kon niet geschorst of gestaakt worden in zijn functie, omdat hij in augustus 1944 reeds 
officieel ontslagen was en omdat hij zijn functie slechts als ambtenaar en als bijbaan 
(nebenamtlich) had uitgeoefend, benoemd door Van Slobbe, niet door Binnenlandse Zaken 
of de bezetter. 
 Naar aanleiding van het bevel tot huisarrest schreef Meeùs een ‘hoogst persoonlijke 
brief’ aan DMC Van Boetzelaer, dat ook hij een onderzoek nodig vond, omdat ‘er veel men-
sen waren met onjuiste meningen over hem’.56 Een maand later werd het huisarrest beves-
tigd door de Binnenlandse Strijdkrachten en werd tegelijkertijd ook zijn huis met geheel de 
inventaris gevorderd, zodat hij gedwongen was zijn toevlucht te nemen tot een vakantie-
huisje in Teteringen.57 Het huisarrest ging zelfs zover, dat hij om te gaan biechten bij de 
paters Capucijnen in Breda en voor het bijwonen van de mis in de kerk van Teteringen 
toestemming moest vragen, - en ook kreeg -, van het MG en later van het Hoofd van de 
afdeling Politiezaken van de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij mocht daarvoor echter niet 
afwijken van de voorgeschreven route!58 Eind januari 1945 werd het huisarrest of gedwon-
gen verblijf opgeheven. Zijn  huis in de stad mocht hij echter nog niet in, zodat hij gedwongen 
was met zijn gezin van zeven personen in het kleine vakantiehuisje in Teteringen te verblij-
ven. 
 Wat was de reden voor dit alles en welke waren de punten van aanklacht? Uit de 
verhoren, die hem op 19 en 20 december 1944 werden afgenomen, getuigenissen en 
mededelingen van anderen, zijn eigen notities over de aanklacht en de krantenverslagen van 
het proces, bleken er verschillende bezwaren te zijn. Ze betroffen gebeurtenissen, groten-
deels ook in de voorgaande hoofdstukken reeds aan de orde gesteld: hulpverlening aan de 
vijand door vrijwilligers op te roepen voor graafwerk ten behoeve van de Duitse verdediging 
in 1944, lidmaatschap van de Nederlands-Duitse Kultuurgemeenschap, giften aan Winter-
hulp, abonnement op verschillende nationaal-socialistische bladen, inhouding van het salaris 
van de deelnemers aan de April-meistaking van 1943, blijken van een nationaal-socialis-
tische gezindheid en zijn vriendschappelijke contacten met de Duitsers bij de repatriëring van 
vluchtelingen in 1940 en in zijn omgang met Duitsers daarna.59  
 Op basis van de verzamelde documenten en getuigenissen startte het Tribunaal van 
het Bredase arrondissement begin mei 1945 een nader onderzoek ten behoeve van een 
proces.60 Twee maanden later, in juni, ontving Meeùs de dagvaarding met twee punten van 
aanklacht: 1. hulpverlening aan de vijand door het plaatsen van een advertentie voor vrijwil-
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ligers voor graafwerk en 2. het verrichten van handelingen, strijdig met de belangen van het 
Nederlandse volk: lidmaatschap van de NDK, steun aan Winterhulp, abonnementen op 
Duitse of pro-Duitse bladen, en daardoor afbreuk doen aan het verzet tegen de vijand. Nog 
twee maanden later volgde de rechtszitting in twee sessies en werd uitspraak gedaan: 
‘vrijspraak voor het primair ten laste gelegde’, de hulpverlening aan de vijand en het afbreuk 
doen aan het verzet tegen de vijand, aangezien dat niet bewezen was. Ten aanzien van het 
genoemde in het tweede punt van de aanklacht luidde de uitspraak, dat die feiten weliswaar 
bewezen waren, maar op zich geen bewijs waren van een fascistische of pro-Duitse gezind-
heid. Mede op basis van zijn werk als voorzitter van de Nederlandse Commissie voor de 
repatriëring van vluchtelingen en zijn illegaal werk als internationaal koerier voor de Neder-
landse inlichtingendiensten onder dekmantel van diezelfde  repatriëringscommissie, werd in 
september 1945 besloten geen maatregelen te treffen.61   
 Het MG was daar niet mee tevreden. Het constateerde in een intern rapport, dat het 
Tribunaal Meeùs slechts gedeeltelijk had vrijgesproken en voor de rest de zaak geseponeerd 
had. Het vond, dat het Tribunaal ‘teleurstellend’ had gehandeld en dat mogelijk in andere 
zaken ook zou gaan doen.62 Er zijn geen aanwijzingen, dat het ook daadwerkelijk tot een 
verder onderzoek in het kader van de ambtenarenzuivering is gekomen. 
 
Zuivering van het gemeentepersoneel: ambtenaren en werklieden 
 
Behalve tegen de bestuurders van de gemeente, burgemeester en wethouders, werden ook 
zuiveringsonderzoeken gestart naar het gedrag van de ambtenaren en werklieden van de 
gemeentelijke Bedrijven en Diensten, op basis van de zuiveringsbesluiten van de regering in 
Londen, en de latere aanvullingen daarop. De verwachting was, dat de zuivering in enkele 
maanden zijn beslag zou krijgen, zodat weer snel tot een regulier bestuur kon worden over-
gegaan. Daar kwam echter weinig van terecht door de gefaseerde bevrijding van het land. In 
de eerste fase, van september 1944 tot voorjaar 1945, konden alleen maar voorlopige 
maatregelen genomen worden, in afwachting van een algehele bevrijding van Nederland en 
een definitieve besluitvorming. Bovendien leidde de onduidelijke tijdelijke toestand in die 
eerste fase tot een competentiestrijd tussen het MG, het teruggekeerde gemeentelijk 
bestuur, de diverse verzetsgroeperingen en de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Er was ook 
geen openbare aanklager die volgens uniforme richtlijnen werkte. Een zuiveringsonderzoek 
hing in feite vaak af van de aanklachten, die al of niet anoniem, bij de ter plaatse gevormde 
advies- en documentatiecommissies binnenkwamen.63 Gevolg was, dat de zuiveringen van 
het overheidspersoneel in het bevrijde zuiden een zeer willekeurig karakter kregen. 
 Voor een groot aantal ambtenaren en werklieden volgde  een onderzoek naar hun 
gedragingen tijdens de bezetting, al of niet gevolgd door een strafmaatregel. In de volgende 
beschrijving van de gang van zaken bij het zuiveringsonderzoek van het personeel van de 
gemeente Breda zal het niet gaan om het gedrag van individuele personen of de juistheid 
van de beslissing na een gevoerd onderzoek. Het gaat alleen om de wijze waarop de 
zuivering van het gemeentepersoneel in het algemeen heeft plaatsgevonden. 
 De eerste en voornaamste ambtenaar van Breda tijdens de periode van de bezetting 
was gemeentesecretaris, mr. Ph.I.W. van Woensel. Een paar maanden na de bevrijding van 
de stad stelden enkele ambtenaren over hem een rapport op, waarschijnlijk met de bedoe-
ling, dat het gebruikt zou worden in een zuiveringsonderzoek.64 Uit de wijze van formuleren 
is af te leiden, dat zij geen sympathisant waren van hun hoogste baas wegens de rol die hij 
naar hun mening tijdens de oorlog gespeeld had bij een aantal gebeurtenissen. Aangezien 
op het rapport geen onderzoek is gevolgd, waarin Van Woensel en anderen hebben kunnen 
reageren, is over de inhoud van de beschuldigingen ook geen oordeel uitgesproken. Dat was 
niet naar de zin van sommigen. In een vergadering van de tijdelijke gemeenteraad in mei 
1946 ontstond tijdens de Algemene Beschouwingen tegen de zin van de voorzitter, burge-
meester Van Slobbe, een discussie over de tot dusver uitgevoerde zuiveringsonderzoeken 
van het gemeentelijk personeel. Daarbij kondigde een lid van de  oppositionele PvdA-fractie 
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aangekondigd aan, dat hij over Van Woensel een klacht zou indienen bij de Centrale 
Adviescommissie voor de Zuivering in Den Haag.65 Er zijn geen aanwijzingen, dat het daar 
ook daadwerkelijk van gekomen is. 
 In de eerste dagen na 29 1944 oktober werd een tiental leden van het gemeente-
personeel opgepakt en vastgezet. Daarbij ging het om de meest notoire gevallen, leden van 
de NSB en verwante organisaties, over wie reeds voor oktober 1944 beslist was, dat ze 
onmiddellijk moesten worden aangehouden om ze later te kunnen berechten voor een 
Bijzonder Gerechtshof wegens strafbare feiten. Vijf personen waren al eerder gevlucht, 
onder wie  NSB-burgemeester Blom en NSB-wethouder Van der Aa.   

Een waarschijnlijk half november 1944 opgestelde lijst van reeds opgepakte en nog 
op te pakken personen telde in totaal 27 namen van leden van het gemeentebestuur en het 
gemeentepersoneel, inclusief onderwijzend personeel van de gemeentelijke scholen. Achter 
elke naam stond een advies over de te nemen maatregel: schorsing of staking, in afwachting 
van een komend onderzoek, en of de betreffende persoon al of niet reeds geïnterneerd 
was.66 Bij die 27 personen uit de publieke dienst van de gemeente Breda die voor onderzoek 
en eventuele berechting in aanmerking kwamen, bleef het echter niet.  
 Halverwege de maand november kregen de Noord-Brabantse burgemeesters van de 
provinciaal Militair Commissaris te Den Bosch opdracht tot het vormen van plaatselijke 
zuiveringscommissies voor het overheidspersoneel, zelfs als ze van mening waren, dat 
tegen niemand een maatregel behoefde te worden genomen. Dat gebeurde op aandringen 
van de pas gevormde provinciale vertrouwensraad van de GOIWN (Gemeenschap van Oud 
Illegale Werkers Nederland.67 Op dezelfde dag, dat Van Slobbe in Den Bosch die opdracht 
kreeg, had hij, waarschijnlijk daartoe mondeling aangezet door DMC Van Boetzelaer, de 
hoofden van Diensten Bedrijven verzocht ‘met eenigen zorg na te gaan wie van degenen, 
werkzaam bij Uw dienst, beter voorlopig daaruit verwijderd kan worden,- op het ogenblijk met 
behoud van salaris,- op grond van het feit, dat zijn politieke zuiverheid verdacht voorkomt, of 
dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan gedragingen, die aanleiding geven te twijfelen aan 
zijn goede vaderlanderschap’.68 In totaal werden door de gemeentelijke Bedrijven en Dien-
sten daarop nog 31 namen opgegeven. 
 Veertien dagen na de bijeenkomst in Den Bosch met de provinciaal militair commis-
saris (PMC) gaf de commissaris der koningin, ter uitvoering van de opdracht van het 
provinciaal Militair Gezag, de burgemeesters het advies een commissie van drie tot vijf man 
aan te stellen van wie één uit het verzet.69 Begin januari 1945 was een dergelijke commissie 
in Breda gevormd en kregen de hoofden van de gemeentelijke Diensten en Bedrijven een 
circulaire van  toegestuurd over de samenstelling van de ‘Commissie van Onderzoek’ die 
zou bestaan uit: Mr. E.L.H.M. van Mierlo, lid-voorzitter, C.A.J. Bouwmeester, A.C. Som-
meling, en Ir. v.d. Werff, leden, F.A.M. van de Reijt, secretaris, niet-lid. Tegelijk werd in een 
begeleidend schrijven voor het personeel de mogelijkheid geopend tot en met 23 januari 
schriftelijk namen van collega’s aan de voorzitter van de commissie ‘ten gemeentehuize’ op 
te geven, die zich gedurende de bezettingstijd op ‘on-Nederlandsche wijze hadden gedra-
gen, in welke vorm dan ook.’ Degenen die liever mondeling aangifte deden kregen de gele-
genheid dat op 24 januari tussen half twee en half drie op het stadhuis te gaan doen.70 
Hoeveel namen op deze manier op de hiervoor genoemde opgave door de gemeentelijke 
diensten erbij zijn gekomen of nogmaals genoemd zijn is niet precies na te gaan. In de 
praktijk was het een vorm van gelegitimeerde verklikkerij. 
 De hiervoor genoemde onderzoekscommissie van vier personen, aangevuld met  met 
een secretaris, was slechts de vaste kern en moest nog uitgebreid worden met plaatsver-
vangende en per gemeentelijke dienst of bedrijf wisselende personen. Halverwege de 
maand januari 1945 ontving waarnemend burgemeester Van Mierlo, - Van Slobbe was 
inmiddels zelf gestaakt -, een verzoek tot opgave van de definitieve en volledige samen-
stelling. Dat had echter nogal wat voeten in de aarde, omdat de plaatsvervangende en per 
gemeentelijke dienst aangezochte personen niet altijd bereid of in staat waren zitting te 
nemen.71 Belangrijk daarbij was echter ook, dat tussen het gemeentebestuur, i.c. loco-
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burgemeester Van Mierlo aan de ene kant, en het MG en de na de bevrijding opgerichte 
Gemeenschap van Oud Illegale Werkers, GOIW, later GOIWN (Nederland), aan de andere 
kant, een conflict was ontstaan over de samenstelling van de gemeentelijke zuiverings-
commissie.72 Al eerder had ‘het verzet’ aan het Militair Gezag laten blijken niet veel 
vertrouwen te hebben in Van Mierlo als waarnemer voor de gestaakte Van Slobbe.73 Pas in 
het begin van de maand april  kon Van Mierlo aan alle leden de complete samenstelling van 
de zuiveringscommissie melden, vergezeld van een uitnodiging voor de installatie op 9 april 
1945. Er waren uiteindelijk acht vaste leden, onder wie twee hoofdambtenaren namens het 
gemeentepersoneel. Als voorzitter volgde Mr. F. Kolkman de inmiddels afgetreden Van 
Mierlo op, die als betrokken bestuurder daar niet de juiste man voor was! Daarnaast werden 
vijf plaatsvervangende leden aangesteld en dertien leden uit de gemeentelijke diensten en 
bedrijven. De laatste personen zouden alleen aan de zittingen meedoen als adviseur 
wanneer hun afdeling aan de orde kwam. 74  
 Nu de commissie definitief was gevormd, konden opnieuw aanklachten over collega’s 
worden ingediend. Alle gemeentelijke instellingen ontvingen van B & W een affiche met 
mededelingen over de wijze waarop. Eventuele klachten konden onder vermelding van 
functie, schriftelijk en 'behoorlijk onderteekend’ uiterlijk tot 1 mei 1945 worden ingediend bij 
voorzitter Mr. F. Kolkman, Baronielaan 337, met adresvermelding van de klager.75 Van het 
gemeentelijk energiebedrijf L. en W. (Lichtbedrijven en Waterleiding), werden talrijke namen 
(dertien) met klachten opgegeven door een medewerker van het bedrijf, de gasfitter H.A.M. 
Legius, die namens zijn afdeling in de zuiveringscommissie zat en op die manier waar- 
schijnlijk zijn betrokkenheid wilde tonen. Hij had ze opgegeven op het vermoeden van 
lidmaatschap van de nationaal-socialistische vakbond, het NAF (Nederlands Arbeidsfront). 
Na onderzoek door de zuiveringscommissie kregen slechts twee van hen een lichte 
disciplinaire straf. De anderen waren geen lid geweest of waren dat geweest om een niet-
ideologische reden, zoals: ‘om aldus niet uitgezonden te worden naar Duitsland’. Van andere 
gemeentelijke diensten zijn geen namen van aangevers bekend, wel van aangeklaagden.  
 Ook de GOIWN stuurde de zuiveringscommissie ‘zwarte’ lijsten, die het reeds voor de 
bevrijding van de stad had samengesteld, met eenentwintig namen van aan te klagen 
personen uit alle gemeentelijke diensten.76 Die opgave was veel serieuzer dan die van 
Legius en heeft tot vonnissen en disciplinaire straffen bij een groot aantal aangeklaagden 
geleid.  
 Maandenlang was de Bredase zuiveringscommissie bezig met het verhoren van 
aangeklaagden en getuigen, en het verzamelen van de bijbehorende documentatie. De 
commissaris van de koningin en de provinciaal militair commissaris (PMC) drongen herhaal-
delijk bij loco-burgemeester Van Mierlo aan op spoed met de opgave van namen van 
aangeklaagden en de genomen beslissingen of uitgebrachte adviezen, vooral toen de 
minister van Binnenlandse Zaken 1 september 1945 als einddatum voor de zuivering had 
aangegeven.77 Het duurde echter tot begin oktober 1945 eer in Breda de laatste zitting van 
de zuiveringscommissie kon worden gehouden.  
 Het aantal onderzochte gevallen door de zuiveringscommissie kan met behulp van de 
verschillende opgaven en lijsten, die in het gemeentelijke en provinciale archief te vinden 
zijn, geschat worden op ongeveer vijfenzeventig, daarbij inbegrepen drie onderwijsmensen, 
die door een commissie van het ministerie van onderwijs werden gezuiverd. In zijn slottoe-
spraak na de laatste zitting stelde loco-burgemeester Van Mierlo daarom vast, dat het 
gelukkig maar een klein aantal klachten was geweest op een totaal van vijftienhonderd 
personen, die tijdens de bezetting als vaste of losse krachten deel hadden uitgemaakt van 
het gemeentepersoneel, en dat het een bewijs was van hun ‘soliditeit’.78 In een rede in de 
eerstvolgende gemeenteraadsvergadering constateerde hij nogmaals ‘met voldoening’, dat 
het gemeentepersoneel  zich van hoog tot laag voor het overgrote deel goede vaderlanders 
had betoond en zich als zodanig had gedragen. De zuiveringscommissie voor het gemeente-
personeel had alle klachten, behalve voor het onderwijs- en politiepersoneel, zorgvuldig 
onderzocht en slechts in twaalf gevallen tot schorsing geadviseerd en in negentien gevallen 
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tot het nemen van disciplinaire maatregelen.79 Helemaal correct was deze opgave door Van 
Mierlo niet. Bovendien was op het moment dat hij zijn uitspraken deed nog geen beslissing 
gevallen over een tiental personen, die nog voor een Tribunaal van de Bijzondere Rechts-
pleging dienden te verschijnen. Op basis van de in de archieven aanwezige overzichts-
lijsten, is, met enige moeite en bij benadering, het op enige wijze aantal gestrafte amb-
tenaren en werklieden, - internering, ontslag, disciplinaire maatregel, berisping -, te stellen op 
veertig.80  
 Direct na de beëindiging van de zuivering van het gemeentepersoneel van Breda is 
ook daar de discussie losgebarsten over de correctheid en volledigheid ervan. Ook werd 
bezwaar gemaakt tegen het niet openbaar zijn van de vonnissen of straffen. In de 
gemeenteraadsvergadering van 1 mei 1946 over de begroting kwamen woordvoerders van 
oppositiepartij PvdA op verschillende momenten terug op de grote geheimzinnigheid rond de 
zuivering en de algemene verontwaardiging ‘in den lande, niet in het minst in Breda’, dat de 
‘grooten’ nog vrij rondliepen, en de ‘kleintjes’ moesten hangen! Toen de PvdA tijdens de 
vergadering met het noemen van namen wilde beginnen, verzette voorzitter Van Slobbe zich 
daar met klem tegen. Toch werden enkele personen genoemd. PvdA-lid Van Houten begon 
met de directeur van de Gemeentelijke Licht- en Waterleidingbedrijven, J.B. Leeuwenberg, 
die weliswaar geen NSB-lid was geweest, maar wel lid en afdelingsleider van het Nationaal 
Front in Breda, ook een fascistische groepering, die sympathie voor het nationaalsocialisme 
had getoond. Het was ook door diens toedoen dat zoveel personeelsleden van het 
gemeentelijk energiebedrijf ‘verkeerd’ waren geweest, aldus het raadslid. Hij had gedacht en 
gewild dat ook leden van het Nationaal Front aan een zuiveringsonderzoek zouden worden 
onderworpen en eventueel bestraft. Daarom had hij samen met de GOIWN een aanklacht 
tegen Leeuwenberg ingediend bij de Bredase zuiveringscommissie.81 Dat had echter niet tot 
resultaat of bestraffing geleid, omdat het Nationaal Front niet op de lijst van landsver-
raderlijke organisaties voorkwam en de instructies van het Centraal Orgaan voor de 
Zuivering in Den Haag in haar richtlijnen ruimte lieten om al of niet tot vervolging van een lid 
van het Nationaal Front te beslissen: ‘de richtlijnen [behoefden] geen starre toepassing’, 
gekeken kon ook worden naar  individuele gedragingen.82 De Bredase zuiveringscommissie 
had het ‘goede vaderlanderschap’ en de Oranjegezindheid van Leeuwenberg het zwaarst 
laten wegen in haar beslissing geen maatregel te treffen. Bovendien was hij na de 
gedwongen fusie van het Nationaal Front met de NSB geen lid van die partij geworden. Van 
Houten zag dat kennelijk anders en had graag gezien, dat ook de directeur van de Licht- en 
Waterleidingbedrijven vervolgd zou zijn. Volgens hem was er geen verschil tussen de NSB 
en het Nationaal Front. Ook voor twee andere hoofdambtenaren hadden volgens de PvdA 
zuiveringsonderzoeken moeten starten: voor gemeentesecretaris Van Woensel en adjunct-
directeur Rosch van de Gemeentereiniging. Toen de voorzitter het betreffend raadslid 
verbood de twee ambtenaren in de raad aan de orde te stellen, omdat zij zich daar niet 
konden verdedigen, verklaarde de laatste een aanklacht in te zullen dienen over de ‘twee 
heeren’ bij de Centrale Adviescommissie voor de Zuivering in Den Haag.83 Er zijn geen 
aanwijzingen, dat dat ook werkelijk gebeurd is. Na de burgemeester vond ook wethouder 
Van Mierlo het noodzakelijk te reageren op de kritiek van PvdA zijde, omdat hij als 
waarnemend burgemeester vanaf het begin ten nauwste betrokken was geweest bij het werk 
van de zuiveringscommissie. Hij wilde graag iets zeggen over de onaangename typering 
‘duistere zuiveringscommissie’. Daardoor werd naar zijn mening de indruk gewekt, dat de 
commissie niet helemaal objectief haar werk had gedaan. De plaatselijke zuiveringscom-
missie was destijds nauwkeurig samengesteld in goed overleg met het Militair Gezag. Op 
alle diensten en bedrijven werd de mogelijkheid geboden ondertekende aanklachten in te 
dienen over chefs en collega’s, wel echter onder waarborg van geheimhouding. Alle klachten 
waren zonder uitzondering onderzocht volgens de regels die de regering had uitgevaardigd, 
ook die tegen leden van het Nationaal Front. Omdat het Nationaal Front volgens de richt-
lijnen van de regering niet behoorde tot een verboden organisatie is niemand van de leden 
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daarom vervolgd, behalve degenen, die na de opheffing van hun partij in december 1941 
waren overgegaan naar de NSB.84  
 
Zuivering van de Bredase politie  
 
De rol van de politie gedurende de bezetting is één van de meest controversiële 
onderwerpen in de discussies over de collaboratie van landgenoten. Was de politie in 
gewone tijden voor velen al een te vrezen beroepsgroep, - je kon er beter maar niet mee te 
maken krijgen -, tijdens de bezetting werd zij niet alleen gezien als de sterke arm van het 
eigen Nederlandse gezag maar ook, en dat in toenemende mate, als helper van de bezetter 
bij de uitvoering van onaangename en bedreigende maatregelen. Ze had daardoor volgens 
velen, met name in verzetskringen, in haar geheel met de bezetter gecollaboreerd en was 
als gevolg daarvan ongeschikt mee te doen aan de zuivering van zichzelf en de Nederlandse 
samenleving in haar geheel van ‘foute’ elementen. In tegenstelling daarmee was de instruc-
tie die de chef-staf van het MG in september 1944 had uitgevaardigd, die er op neerkwam, 
dat de politie snel, in een eerste stap, gezuiverd zou moeten worden van de ‘beslist 
onbetrouwbaren’, met ander woorden: van hen die werkelijk fout waren geweest. De 
‘onzekeren’, zij die niet ‘fout’ waren geweest maar op wie wel iets aan te merken was, 
zouden voorlopig gehandhaafd blijven, in afwachting van een nader onderzoek. Na die 
eerste zuivering zou de politie snel aan de zuivering van de overige Nederlanders mee 
kunnen doen.85 Dat zou betekenen, dat het politieapparaat aan een zuivering onder de 
Nederlanders zou moeten beginnen, terwijl het zelf nog mogelijke onzuiveren in haar 
gelederen had. Daarbij ging het niet om de evident ‘foute’ elementen, die van een pro-Duitse 
gezindheid blijk hadden gegeven door actief en van harte mee te werken aan de uitvoering 
van maatregelen van de bezetter, maar om niet-Duitsgezinde of anti-Duitse politiefuncti-
onarissen die halfhartig of met tegenzin aan de uitvoering van dergelijke maatregelen 
hadden meegewerkt of daartoe gedwongen waren. Bij de bevolking heeft lange tijd onvrede 
bestaan over de effectiviteit en volledigheid van de politiezuivering.  
 De eerste arrestatie van ‘foute’ elementen van de politie, werd grotendeels  
uitgevoerd door de BS waarin het gewapende verzet gebundeld was.86 Begin januari 1944 
had de Nederlandse regering in Londen bepaald, dat de eigenlijke zuivering van de politie tot 
de competentie van het Ministerie van Justitie zou behoren. Politiemensen zouden, net als 
bij andere overheidsdienaren bepaald was, gestaakt (met behoud van inkomen) of geschorst 
(met verlies van inkomen) kunnen worden. Gedurende de bijzondere staat van beleg aan het 
begin van de bevrijding zou het MG die bevoegdheid uitoefenen, zo snel mogelijk gead-
viseerd door op te richten plaatselijke zuiveringscommissies. De minister van Justitie zou 
later dan een definitieve beslissing nemen.87 De leiding van de politiezuivering in Noord-
Brabant en Limburg was in handen van procureur-generaal, fgd. Directeur van Politie, Mr. 
E.L.M.H. Speyart van Woerden en diens waarnemer in het arrondissement Breda, officier 
van Justitie,  Mr. F.A.J. Deelen. Van de laatste hebben we al gezien, dat hij vanaf de eerste 
dagen van de bevrijding een van de adviseurs was van DMC Van Boetzelaer. 
 
Ter gelegenheid van de jaarwisseling 1944-1945 gaf de Bredase commissaris van politie 
A.C. de Bruijn een dagorder aan het personeel uit. Hij begon met een terugblik op de 
voorbije vier bezettingsjaren met de vraag: “Hoe heeft het politiecorps te Breda zijn buiten-
gewoon zware taak in die jaren vervuld?” Zich ondermeer baserend op een uitlating van een 
niet nader genoemde bezettingsfunctionaris, die van mening was, dat het Bredase korps 
‘zeer Duitschvijandig en als afkerig van de nieuwe orde bekend stond’, en verwijzend naar 
de voortdurende conflicten tussen de SD en de Bredase politie, beantwoordde hij de vraag 
positief: de Bredase politie had in die moeilijke tijd het vertrouwen genoten van burgerij en 
ondergrondse beweging. Het korps in zijn geheel was ‘goed’ geweest. Wel waren er fouten 
gemaakt. Dat was echter menselijk. Het vervolg van de dagorder bestond uit aanwijzingen 
voor het vele werk, dat nu te wachten stond. Opmerkelijk in deze ‘dagorder-tevens-
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nieuwjaarswens’ was echter de verwijzing naar het minderwaardige gedrag van sommige 
leden van het korps tijdens de bezetting. Gezien de zware taak in die periode was het ‘te 
betreuren, dat leden van het personeel, zich goed Nederlander wanend, deze taak 
verzwaarden, door het inbrengen van ongegrond bevonden klachten tegen collega’s en 
superieuren bij de Duitschers, N.S.B. en S.S. instanties’. Het is niet met zekerheid te zeggen 
over wie en wat het daarbij ging. Het is echter aan te nemen, dat enkele politiemensen de 
oorlogsomstandigheden probeerden te gebruiken om er zelf beter van te worden, desnoods 
met behulp van het doorgeven van anti-Duitse uitlatingen van collega’s bij de bezetter. De 
Bruijn verwees in de dagorder naar dergelijke gevallen tijdens de bezetting en zag het als 
een uitvloeisel van de ‘onzuivere personeelsverhoudingen in het verleden’. Voortaan zou 
rigoureus worden ingegrepen bij ‘geroddel en gekanker’.88   
 Zoals hiervoor aangegeven begon de zuivering van het Bredase korps met het 
oppakken van diegenen, die als de zwaarste gevallen  werden aangemerkt: de apert foute 
leden, die uit overtuiging de bezetter zouden geholpen hebben bij de verwezenlijking van zijn 
doelstellingen. In totaal ging het hierbij om acht personen. Drie van hen werden op 30 
oktober 1944, de dag na de bevrijding van de stad gearresteerd en één van hen twee dagen 
daarna  overgenomen van de marechaussee in Strijbeek. Twee van de vier werden in een 
later stadium door een Bijzonder Gerechtshof tot lange gevangenisstraf veroordeeld en de 
andere twee bleken na onderzoek niet zo fout te zijn geweest dat het Bijzonder Gerechtshof 
het noodzakelijk vond hen te vervolgen. Wel werden ze, in overeenstemming met de maatre-
gelen, die de zuiveringsprocedure bood, ontslagen en van hun pensioenrechten vervallen 
verklaard. De vier overige van de acht direct op te pakken agenten konden op de dag na de 
bevrijding van de stad niet worden gearresteerd: twee waren op Dolle Dinsdag gevlucht en 
twee waren nog niet teruggekeerd van verlof.89 In de loop van november 1944 werden nog 
twee agenten gearresteerd. De een werd ontslagen als politieman, maar later, na onderzoek, 
voorwaardelijk buiten vervolging gesteld. De ander werd ook niet vervolgd, wel overge-
plaatst. De twee sinds Dolle Dinsdag voortvluchtige agenten werden pas veel later opgepakt 
en in 1947 voor het Bijzonder Gerechtshof gebracht. Ze kregen beide een langdurige 
gevangenisstraf. 
 Voor waarnemend fgd. directeur-generaal van Politie en officier van justitie Deelen 
was het reden op 9 november aan DMC van Boetzelaer, - volgens velen enigszins voorbarig 
-, te rapporteren, dat het politieapparaat zoveel mogelijk gezuiverd was van de ‘onbetrouw-
bare en gure elementen’ en bij de algemene zuivering weer zou kunnen worden inge-
schakeld.90 Het hoofd van sectie III van het MG, afdeling politie, rapporteerde echter aan zijn 
chef-staf in Eindhoven, dat slechts de eerste stap in de zuivering van de politie was gezet en 
dat ondertussen voor een nader onderzoek,naar andere gevallen, - dat was de tweede stap -
, een commissie was gevormd.91 Ze bestond uit acht leden: burgemeester Van Slobbe, twee 
juristen: officier van justitie Mr. C.M.F. Kneepkens en Mr. J. Houben, twee leden namens het 
verzet: Ir. F.J.A. van de Werf en agent van politie 1e klasse Th. Swaan, en namens de 
Bredase politie: commissaris A.C. de Bruijn, inspecteur van politie Th. A.C. Migo, en hoofd-
agent M. Moeland. Het resultaat van de twee vergaderingen, op 23 november en 1 decem-
ber 1944 gehouden, hield in, dat zeven personen voor schorsing werden voorgedragen. 
Onder hen de zes, die op 30 oktober en in de loop van november 1944 door de 
Binnenlandse Strijdkrachten waren gearresteerd. Een zevende was nog voortvluchtig. 
Daarnaast waren nog zes andere politiemannen aan de kaak gesteld maar de commissie 
vond op dat moment geen aanleiding hen voor te dragen voor een maatregel.92 Twee van 
hen werden echter in april 1945 alsnog gestaakt omdat zij als leden van de afdelingsraad 
van de door de bezetter opgericht ‘Kameraadschapsbond’ van de Politie ongegronde 
klachten over de Korpsleiding zouden hebben ingediend. De staking werd echter in decem-
ber van datzelfde jaar  weer opgeheven. De een werd hersteld in zijn functie te Breda, de 
ander niet, omdat hij voor zijn collega’s niet meer te accepteren was wegens de herhaaldelijk 
beschuldigingen die hij had geuit aan het adres van collega’s, zonder die waar te kunnen 
maken.93 
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 Alles bijeen waren begin januari 1945 nog maar dertien van de ruim honderd 
politiefunctionarissen voorwerp van zuivering geweest. Later kwamen daar nog drie 
personen bij. Dit was niet naar ieders zin. Een anonieme aanklacht uit de maand december, 
die, gezien de formuleringen en de details, afkomstig moet zijn geweest van één of meer 
leden van het korps zelf, noemde nog acht andere collega’s die voor een onderzoek in 
aanmerking dienden te komen, gezien hun gedrag bij bepaalde, nader genoemde gebeur-
tenissen uit de bezettingsperiode. De lijst bevatte de namen van commissaris De Bruijn, drie 
inspecteurs en vier agenten of hoofdagenten. Eén van hen was hoofdagent K .Berrevoets 
die al op 30 oktober gearresteerd was wegens zijn overduidelijke samenwerking met de 
Duitse politie-instanties.94 Naar het gedrag van de overige zeven genoemden is door de 
zuiveringscommissie geen onderzoek gedaan. Wel is binnenkamers even het gedrag van 
commissaris De Bruijn ter discussie gesteld naar aanleiding van klachten van de Binnen-
landse Strijdkrachten. Hij zou opdrachten tot arrestaties hebben gegeven, waardoor een 
aantal politieambtenaren zich genoodzaakt voelde onder te duiken. Na onderzoek bleek dat 
echter niet juist te zijn en geen reden tot enige maatregel te geven.95 Mogelijk waren de 
beschuldigingen van de BS gebaseerd op dezelfde bronnen als in het hiervoor genoemde 
anonieme geschrift. Ook het verzetsblad Trouw was half januari 1945 van mening, dat het 
politiekorps en bloc weer was ingeschakeld zonder zelf gezuiverd te zijn.96 
 Omdat het politiekorps eerst zelf gezuiverd diende te worden, werd het de eerste 
maanden na de bevrijding niet of nauwelijks als zodanig bij de arrestatieacties onder de 
bevolking van Breda en omgeving ingeschakeld. Slechts enkele politiemensen waren er op 
persoonlijke titel vanaf het begin bij betrokken. Een van hen, politie-inspecteur Migo, - het 
hiervoor genoemde lid van de onderzoekscommissie voor de politiezuivering -, was zelfs 
enige tijd het hoofd van de politieke recherche die belast was met het aanwijzen en 
arresteren van mensen die voor een nader zuiveringsonderzoek in aanmerking kwamen. 
Tijdens de laatste periode van de bezetting had hij het contact onderhouden met het verzet, 
vooral de OD. In de tweede helft van april 1945 werd hij echter verrassenderwijs toch in zijn 
functie gestaakt. De beschuldiging was tweeledig: hij zou in 1943 financieel geïnteresseerd 
zijn geweest in een handelszaak waarvan één van de firmanten een NSB’er was, en hij zou 
niet die steun aan het verzet hebben verleend, die hij had toegezegd. Mogelijk had die 
laatste beschuldiging te maken met de geënsceneerde overval van het verzet in augustus 
1944 op een belastingontvanger. Die was tevoren ingelicht en geïnstrueerd zich na de 
overval te melden bij inspecteur Migo. Migo zou echter bang zijn geworden en liet de 
ontvanger opvangen door een hoofdagent, die niet erg vertrouwd werd.97 

De arrestaties van verdachte personen, op papier de taak van de politie maar, zoals 
eerder al aangegeven, in de praktijk meestal door de BS uitgevoerd, geschiedde naar de 
mening van de politie en anderen vaak op een niet-zachtzinnige en ergerlijke wijze. Onder 
de bevolking werden opmerkingen gehoord als: ‘vroeger hadden we de WA, nu de OD’ en 
‘nu is het nog erger.’98 Het was niet louter een Bredaas probleem. De verschillen van mening 
over de bevoegdheid tot arrestatie en internering van ‘fout’ geachte personen in Noord-
Brabant culmineerde in een competentieconflict tussen de hoogste politieautoriteit in de 
provincie procureur-generaal Speyart van Woerden en de voormalige illegaliteit. De Eerste 
Algemene Lastgeving van half september 1944 door chef-staf Kruls van het MG uitge-
vaardigd, had bepaald, dat arrestaties zouden plaatsvinden door de politie onder leiding van 
de procureurs-generaal bij de gerechtshoven, die in het vernieuwde Nederlandse bestel ook 
fungerend directeur van politie waren. Het MG zou moeten zorgen voor de internering. In de 
praktijk kwam door allerhande tegenstellingen en omstandigheden van deze regeling niets 
terecht en hadden groeperingen uit het verzet zelf het heft in handen genomen, zich 
baserend op een instructie van de commandant van de Stoottroepen in het Zuiden, Borg-
houts, en omdat de politie nog niet gezuiverd was. Deze instructie was bij de politie en de 
arrestatieploegen het enige bekende stuk over het arresteren van politiek verdachten.99 De 
Algemene Lastgeving werd daarna nog enige keren gewijzigd of aangevuld, waardoor de 
feitelijke gang van zaken bij de arrestaties werd gelegaliseerd. De onenigheid tussen Speyart 
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van Woerden en de BS over de arrestaties en de geringe rol van de politie daarbij bleef 
bestaan. Eind november 1944 werd met hem en vertegenwoordigers van het verzet een 
bijeenkomst georganiseerd in Den Bosch.100 Die leidde echter tot nog meer tegenstellingen, 
ook op het persoonlijke vlak. De vertegenwoordiger van het Bredase verzet, Cor van der 
Hooft, werd tijdens het gesprek in Den Bosch door Speyart van Woerden niet voor vol 
aangezien, omdat hij de enige was, die geen academische titel had.101 Het kwam zover, dat 
in kringen van de illegaliteit ideeën werden geopperd de procureur-generaal uit te schakelen, 
een eufemisme in verzetskringen voor ‘ombrengen’. Tijdens een bijeenkomst op zondag-
morgen, 21 januari 1945, ten huize van DMC Van Boetzelaer met enige verzetsmensen, 
onder wie mr. Deelen en Cor van der Hooft, werd een briefje getoond met het plan daartoe. 
Waar het briefje precies vandaan kwam, is niet duidelijk. Uit het verhoor van DMC Van 
Boetzelaer door de naoorlogse Parlementaire Enquête Commissie (PEC) zou afgeleid 
kunnen worden, dat de kern van het probleem het voornemen was, in het bevrijde zuiden de 
bevoegdheid tot arrestaties van politiek verdachten af te nemen van de gewapende 
illegaliteit en hun hulpkrachten, sinds september 1944 gebundeld in de Binnenlandse Strijd-
krachten (BS). Overeenkomstig de bedoeling van de tweede Algemene Lastgeving van 18 
oktober 1944, zou de bevoegdheid tot arresteren door de nu gezuiverde politie moeten 
worden overgenomen.102 Onder dreiging van deze aanslag besloot de Nederlandse regering 
in Londen Speyart van Woerden tijdelijk op zij te zetten door hem voor twee maanden op 
een studiereis naar de Verenigde Staten te sturen en zo het verder oplopen van de 
spanningen tussen hem en de illegaliteit te vermijden. De BS leek zo in januari 1945 de strijd 
om de arrestatie van ‘foute’ Nederlanders in het bevrijde Zuiden voorlopig gewonnen te 
hebben. 

Na terugkeer uit de V.S. kon Speyart van Woerden met behulp van J.E. de Quay, die 
in april 1945 tot minister van Oorlog was benoemd, beginnen aan het ‘heroveren’ van zijn 
bevoegdheden als procureur-generaal in Den Bosch.  
  
Berechting van NSB-burgemeester Blom  
 
NSB-burgemeester G.C. Blom was kort voor de bevrijding van Breda samen met 
Ortskommandant Kirsten, bij wie hij zich sinds Dolle Dinsdag op de Kommandantur in de 
Willemstraat had bevonden, naar het Noorden gevlucht. Vanwege zijn ervaring als belas-
tinginspecteur werd hij als raadsadviseur bij het departement van Financiën aangesteld. Dat 
bevond zich vanwege het risico van een geallieerde invasie op de Nederlandse kust  in 
Deventer. Na de Duitse capitulatie meldde hij zich op 17 mei 1945 vrijwillig bij de Amster-
damse politie voor arrestatie.103 Na een paar maanden vastgezeten te hebben in het bewa-
ringskamp aan de Levantkade aldaar werd hij achtereenvolgens overgebracht naar verschil-
lende kampen in de Noordoostpolder, tot aan eind september 1946.104 
 Tijdens zijn detentie ontstond discussie over de vraag waar hij berecht zou moeten 
worden. In Rotterdam waar hij met een onderbreking wegens dienst aan het oostfront meer 
dan een jaar wethouder was geweest, of in Breda waar hij een paar maanden het ambt van 
burgemeester had bekleed? Aanvankelijk zag het er naar uit, dat hij zich zou moeten 
verantwoorden voor de Rotterdamse Kamer van het Bijzonder Gerechtshof van Den Haag. 
In december 1945 werd door de Politieke Recherche Afdeling (PRA) van Breda aan het 
hoofd van het kamp waar Blom verbleef, gevraagd hem naar Breda te laten overbrengen, 
omdat hij daar NSB-burgemeester was geweest. Een half jaar later echter schreef diezelfde 
PRA van Breda aan de PRA van Rotterdam, dat Bloms zaak beter in Rotterdam behandeld 
kon worden, omdat er voor een zaak in Breda te weinig belastend materiaal was.105 
Verrassend was daarom de reactie van het Bijzonder Gerechtshof, enkele maanden later. 
Het gebruikte hetzelfde argument -, te weinig materiaal voor een proces in Breda - , om Blom 
juist om die reden in Breda terecht te laten staan. Begin januari 1947 schreef  de procureur-
generaal van het Haagse Bijzonder Gerechtshof aan de behandelende advocaat-fiscaal van 
de Kamer van Rotterdam, dat het beter was de zaak Blom door het Bijzonder Gerechtshof in 
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Den Bosch te laten doorverwijzen naar het Tribunaal van Breda, omdat het een zaak was die 
best door een Tribunaal kon worden afgedaan.106 Bovendien waren de inlichtingen over de 
ex-burgemeester zodanig, dat, aldus de Haagse procureur-generaal, ‘ik hem wel de cle-
mente behandeling wil doen deelachtig worden, die zeker zijn deel zal zijn als hij terecht 
staat in de plaats waar men hem kent’.107 Zeer waarschijnlijk hebben de gunstige uitspraken 
van verscheidene Bredase personen bij deze beslissing een rol gespeeld. Van doorslag-
gevende aard zal de mening zijn geweest van de Bredase jurist Mr. F.A.J. Deelen, advocaat-
fiscaal aan het Bijzonder Gerechtshof in Den Bosch en betrokken bij de zuivering van politiek 
verdachten. We kennen zijn opvattingen over het gedrag van burgemeester Blom uit een 
brief, die hij half december 1946 schreef aan diens advocaat, Mr. F.M.C. Pels Rijcken in 
Breda. Blom was de enige fatsoenlijke NSB’er die hij kende. Tijdens diens burgemees-
terschap had hij ambtshalve, als officier van justitie, contact met hem gehad en door diens 
medewerking verschillende malen personen, die in moeilijkheden waren geraakt en door SD 
of Feldgendarmerie vastgezet, vrij gekregen. Toen Blom Breda verliet ‘was hij zich ten volle 
bewust, dat hij ter verantwoording zou worden geroepen’.108  
 Maandag 14 april 1947 begon het proces tegen Blom voor de Eerste Kamer van het 
Tribunaal van Breda, Het bestond volgens de regels van het Tribunaalbesluit uit drie 
personen: een juridisch geschoold voorzitter, Mr. A.J.C.M. Nelissen, en twee lekenrechters, 
A.M.V. Hekking en Th. J. Weebers. Veertien dagen later volgde de vonniswijzing. Het tribu-
naal legde drie maatregelen op: 1. internering, met als advies aan de minister, voor een 
periode van vijf jaar, met aftrek van de tijd, dat hij in bewaring was geweest, 2. verbod op het 
bekleden van openbare ambten en 3. ontzetting uit het kiesrecht. In een verweerschrift aan 
de Hoge Autoriteit die zijn toestemming moest geven voor uitvoering van de opgelegde 
maatregelen, probeerde Blom een aantal punten uit de aanklacht aan te vechten. Naast het 
punt dat hij lid was geweest van de Waffen-SS en in die hoedanigheid voor de Duitsers 
tegen de Russen had gevochten, (hij was alleen lid geweest van de Nederlandse SS en had 
niet rechtstreeks aan gevechten deelgenomen), bestreed hij uitdrukkelijk de beschuldiging, 
dat hij als NSB-burgemeester ‘zich ertoe geleend heeft den vijand te dienen door zich voor 
het burgemeesterschap beschikbaar te stellen’. Hij ontkende dat ten stelligste. Hij had 
daarentegen het ambt aanvaard, zowel omdat hij wist, dat goede Nederlanders in de stad 
dat op prijs stelden, als om de burgers te beschermen tegen willekeur en excessen.109 De 
eerstgenoemde reden is niet zo onwaarschijnlijk als het misschien klinkt. In bepaalde 
verzetskringen zou gezegd zijn dat, aangezien er toch een NSB’er als burgemeester zou 
benoemd worden, Blom de beste kandidaat zou zijn. 110 Een van de voornaamste leiders van 
het verzet in Breda en omgeving was de al eerder genoemde Cor van der Hooft, jarenlang 
zijn collega-ambtenaar bij de Dienst van de Belastingen en Accijnzen. De tweede reden die 
Blom noemde, heeft hij ook in verschillende gevallen waar gemaakt, soms in samenwerking 
met Cor van der Hooft. Een goed voorbeeld daarvan was de geënsceneerde overval op een 
belastingontvanger. Cor van der Hooft had het slachtoffer tevoren gewaarschuwd, dat hij zou 
worden overvallen. Een datum werd afgesproken, 19 augustus 1944. Die dag zou de ontvan-
ger onbewaakt met 129.000 gulden op straat lopen. Met twee helpers beroofde Cor van der 
Hooft hem van het bedrag. Het geld moest dienen voor de financiering van het verzet en de 
uitbetaling van de uitkeringen aan stakers. De overvallers ontkwamen. De SD vertrouwde de 
zaak echter niet en zette de ontvanger gevangen. Van der Hooft nam contact op met Blom, 
die bij de SD gedaan kreeg, dat de man de volgende dag werd vrijgelaten.111 Het 
verweerschrift dat Blom na de uitspraak van het Tribunaal indiende, leidde niet tot een 
wijziging van het vonnis, dat tegen hem was uitgesproken. 

Blom heeft niet lang vastgezeten. Zijn opvattingen en gedrag tijdens zijn internering, 
voor en na het vonnis, en zijn deelname aan de openlijke schuldbelijdenis van een groep van 
25 NSB’ers in de zomer van 1947, voorgelezen in een aantal protestantse kerken, hebben 
ongetwijfeld bijgedragen aan zijn snelle vrijlating in het najaar van 1948. Als voorwaarden 
werden daarbij gesteld, dat hij zich ‘als een goede Nederlander’ zou gedragen en zich drie 
dagen na zijn invrijheidsstelling onder toezicht zou stellen van het bestuur van de ‘Stichting 
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Toezicht Delinquenten’.112 Omdat hij niet kon terugkeren in Rijksdienst vestigde hij zich als 
zelfstandig belastingconsulent. Na zijn pensionering bleek hij zich In het voorjaar van 1982 
gevestigd te hebben in Zuid-Afrika, omdat hij niet langer in Nederland en Europa wilde 
blijven vanwege de toenemende invloed van het socialisme.113 In 1988 is hij daar gestor-
ven.114 
 
Berechting van NSB-wethouders J.C. van der Aa en J. S. de Groot  
  
Op de dag van de bevrijding van Breda op 29 oktober 1944 waren de twee personen, die 
achtereenvolgens als NSB’ers het wethouderschap hadden bekleed, J.S. de Groot en J.C. 
van der Aa niet meer in de stad aanwezig. De Groot had reeds in juli 1943 stad en land 
verlaten om op de Balkan met de Duitsers tegen de communistische Russen te vechten.115 
Zijn vervanger/opvolger J.C. van der Aa was op 4 september 1944, daags voor Dolle 
Dinsdag, verdwenen. 
 Na zijn gezin per trein in veiligheid te hebben gebracht in een SS-Heim te Oldenburg 
in Duitsland wilde Van der Aa, naar eigen zeggen, na Dolle Dinsdag terugkeren naar Breda 
om het wethouder- en locoburgemeesterschap weer op zich te nemen. De stad was namelijk 
nog steeds in Duitse handen. In Utrecht kreeg hij echter van de Duitsers opdracht voor hen 
in Noord-Brabant te spionneren. Dat hij een dergelijke opdracht kreeg, was niet zo 
verrassend. Hij had namelijk al een jaar eerder in diezelfde stad een Duitse seincursus 
gevolgd en als Brabander kende hij de provincie goed. Voorzien van een zend- en 
ontvangstinstallatie werd hij half september in de buurt van Boxtel afgezet onder de 
schuilnaam ‘Andersen’. Zijn opdracht was gegevens te verzamelen over de bewegingen en 
bedoelingen van de geallieerde legers. Eind oktober werd hij daar door een paar bosar-
beiders betrapt. Hij wist naar het Noorden te ontsnappen maar moest zijn apparatuur 
achterlaten. Tijdens het Ardennenoffensief, december 1944, werd hij opnieuw met een 
opdracht over de rivieren gezonden.116 Hij werd echter al tijdens de oversteek door een 
Poolse patrouille opgepakt en overgeleverd aan de Britse Secret Service. Hij had op dat 
moment een vervalst persoonsbewijs bij zich op naam van Johan Cornelis van den Akker. 
Tijdens zijn verblijf in een kamp in Kampen kwam de Politieke Opsporingsdienst van 
Deventer er achter dat hij in werkelijkheid Johan Christiaan van der Aa was.117 
 In Breda was men van al deze ontwikkelingen met betrekking tot de activiteiten en 
arrestatie van de ex-wethouder, - hij was ondertussen als zodanig geschorst -, lange tijd, tot 
eind 1945, niet op de hoogte. Dat blijkt namelijk uit het opsporing- en arrestatiebevel dat eind 
november 1944 tegen hem werd uitgevaardigd door de politieke recherche van de Binnen-
landse Strijdkrachten in Breda en een uit de huiszoeking, gehouden in het huis van zijn 
schoonvader aan de Baronielaan. Het huisje van Van der Aa in Ulvenhout was eerder al 
‘onderzocht’, geplunderd, kort na zijn vlucht uit de stad begin september, door de buren of 
door de Duitsers, afhankelijk van de gehoorde getuigen.118 Meest waarschijnlijk zijn het de 
buren geweest. Waarom zouden Duitsers het huis plunderen of doorzoeken van hun 
bondgenoot, van wie ze alles wisten? 
 Na een verblijf in verschillende strafkampen werd Van der Aa op 1 augustus 1946 
overgebracht naar Kamp Vught. Daar heeft hij meer dan twee jaar gezeten tijdens de 
voorbereiding en duur van zijn proces voor het Bijzondere Gerechtshof van Den Bosch.119 
De tenlastelegging betrof niet zijn wethouderschap te Breda, maar zijn spionage-activiteiten 
daarna. De procureur-fiscaal of openbare aanklager eiste wegens de bewezen spionage 
voor de vijand de doodstraf. Deze harde eis riep reacties op van diverse personen, zowel 
politieke medestanders als anderen. Daarbij werden argumenten aangevoerd die niets te 
maken hadden met de eigenlijke tenlastelegging, spionage, maar met het optreden van Van 
der Aa als wethouder en loco-burgemeester. Hij zou in wezen een zachtaardig en idealis-
tisch mens zijn geweest en zijn positie ook niet gebruikt hebben om mensen te verraden of 
onder druk te zetten.120 De aanklager bleef echter bij zijn eis, maar het vonnis werd een 
gevangenisstraf van 15 jaar met ontzetting uit de burgerrechten.121 Tegen dit vonnis ging 
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Van der Aa in beroep bij de Bijzondere Raad voor Cassatie. Volgens hem waren in het 
psychiatrisch rapport dat over hem was opgesteld, fouten gemaakt. Zijn beroep werd echter 
afgewezen.122  
 Alles bij elkaar heeft ex-NSB-wethouder en loco-burgemeester van Breda, Johan 
Christiaan van der Aa, niet erg lang vastgezeten. Het precieze tijdstip van ontslag uit de 
internering is met behulp van het voorhanden materiaal niet te achterhalen. Het kan echter 
worden vastgesteld op eind 1954, begin 1955. Tot die verkorting van de straf hebben zeer 
zeker ook zijn twee gratieverzoeken aan de koningin bijgedragen.123 Over ingediende 
gratieverzoeken adviseerde de commissie-Röling, ingesteld door minister van Justitie Mr. 
A.A.M. Struycken, ‘stadgenoot’ van Van der Aa. Van koningin Juliana is bekend, dat zij graag 
clement was tegenover oorlogsgestraften.124 Op 16 september 1993 is Van der Aa overle-
den.125  
 
Na een opleiding van een half jaar in het zuiden van Duitsland werd J.S. de Groot in 
september 1943 als officier van een artilleriebatterij van de Waffen-SS naar het Oostfront 
gestuurd. Bij de capitulatie van het Derde Rijk in mei 1945 bevond hij zich met zijn legereen-
heid in de buurt van Wenen. Vrijwillig gaf hij zich daar over aan de Amerikaanse troepen. Na 
enkele dagen werd hij echter als strijder van het Oostfront aan de Russen uitgeleverd en 
maakte hij daarna een lange tocht door talrijke Sovjet-gevangenkampen, tot aan de dood 
van Stalin in maart 1953.126 
 In Breda wist ondertussen niemand waar de ex-leraar Klassieke Talen van het 
Stedelijk Gymnasium en ex-NSB-wethouder zich bevond.127 Weliswaar werd een schorsing- 
en ontslagbesluit per 29 oktober 1944 uitgevaardigd, maar een zuiveringsproces waarbij de 
Groot zelf aanwezig zou zijn was onmogelijk.128 Er kwam een kort ‘proces-in-absentia’, in 
afwezigheid, van de verdachte. Na een aantal verhoren van Bredase getuigen in het najaar 
van 1949 werd in de ochtend van 16 juni 1950 een zeer kort proces gevoerd voor de 
Bijzonder Strafkamer van de Arrondissementsrechtbank van Breda. De zitting begon om 9 
uur. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 15 jaar. Na een korte onderbreking 
volgde om 11 uur de uitspraak: bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar.129 
 Bij de dood van dictator Stalin kregen de Groot en zijn medegevangenen van hun 
bewakers te horen: ‘jetzt nach Hause’. Het duurde echter nog een half jaar eer de vrijlating 
werkelijkheid werd: oktober 1953. Met een ingewikkelde overdrachtsprocedure, die via de 
nog niet door Nederland erkende DDR verliep, werden de Nederlandse gevangenen in Oost-
Berlijn aan een Nederlandse majoor overgedragen. Na enkele dagen in een opvangkamp 
kregen zij toestemming zelfstandig, in burger, met een gratis treinkaartje naar Nederland te 
reizen. De Groot meldde zich bij de Nederlandse politie. Korte tijd verbleef hij in de strafin-
richting Veenhuizen bij Norg. Daarna werd hij naar Den Bosch overgebracht voor een 
gesprek met de officier van justitie bij de bijzondere strafkamer van Breda, mr. H. W. 
Houben. Na het gesprek werd hij voorlopig in vrijheid gesteld. Zijn gevangenschap in de 
Sovjet-Unie werd als voldoende uitvoering gezien van het Nederlandse vonnis.130 Officieel 
werd dat bevestigd door de kwijtschelding van straf na een ingediend gratieverzoek. Hij 
kreeg wel een proeftijd tot 1 juli 1954.131 Aangezien hij niet meer in een openbaar ambt of 
het onderwijs terecht kon ging hij werken als secretaris bij een organisatie van levensmidde-
lenzaken. Hij  trouwde met een dochter van ex-NSB-burgemeester Blom van Breda. In april 
2004 is hij gestorven.  
  
Over het herstel van het Nederlandse gezag en de zuivering en berechting van het 
overheidspersoneel,- politici, bestuurders, politiemannen, ambtenaren, werklieden - , is na de 
bevrijding vaak diepgaand gediscussieerd en van mening verschild, ook in Breda. Over de 
noodzaak en juistheid van maatregelen in het kader van de zuivering of de Bijzondere 
Rechtspleging tegen een aantal personen, zoals tegen NSB-burgemeester Blom, de NSB-
wethouders De Groot en Van der Aa, en tegen een aantal bij naam en toenaam te vermel-
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den politieagenten en ambtenaren -, bestond geen verschil van mening, hooguit over de 
mate van bestraffing. 
 De grootste en langstdurende controverse ontstond over een maatregel tegen de 
‘Burgemeester in oorlogstijd’ Van Slobbe. Was zijn terugkeer, eerst voorlopig op 29 oktober, 
de dag van de bevrijding van de stad, en definitief, na zijn staking van tien maanden terecht 
of niet? Het loutere feit, dat hij definitief terugkwam, toont aan, dat de politici in Den Haag, 
die daar in de zomer van 1945 over beslisten, overtuigd waren van de juistheid van die 
terugkeer. Onmiddellijk na de bevrijding van de stad waren, volgens de rapportage van het 
Militair Gezag, de meningen in Breda over de burgemeester zeer verdeeld. Na de beslissing 
tot staking in december 1944 kwamen talrijke vooraanstaande Bredase notabelen en leden 
van de voorlopige gemeenteraad met het verzoek tot een spoedig herstel en rehabilitatie van 
Van Slobbe. Het verzet maakte daartegen bezwaren. In teveel gevallen had de burge-
meester meegewerkt aan maatregelen van de bezetter en onder diens leiding zou de zuive-
ring van het gemeentelijk apparaat niet serieus worden aangepakt. Opvallend is echter, dat 
het ‘grote publiek’, - een vaag en moeilijk concreet in te vullen begrip -, tot op de huidige dag, 
niet erg gunstig over hem oordeelt. Als een van de voornaamste verklaringen daarvan is 
zondermeer de ‘Vlucht’ van 12 mei 1940 aan te wijzen, een achteraf als totaal overbodige 
beoordeelde, door Van Slobbe doorgedrukte actie, die duizenden burgers gedwongen had 
huis en haard te verlaten. Bij schrijver bestaat ook de indruk dat het MG, i.c. DMC Van 
Boetzelaer, de meningsvorming over Van Slobbe bij de bevrijding naar zijn hand heeft gezet, 
zonder over verdere bewijsvoering te beschikken.  
 De uitslag van het onderzoek naar de houding en gedragingen van wethouder J.M. 
Meeùs leidde bij niemand tot tevredenheid, niet bij het slachtoffer, niet bij het verzet en het 
MG, niet bij de omstanders. Het is in zijn dubbelzinnigheid, - ‘feiten wel bewezen maar geen 
bewijs van Duitsgezindheid’ -, een illustratie van hét grote probleem bij veel zuiverings 
onderzoeken. Die betrof de relatie tussen de daden en de intenties: in bepaalde mate 
meewerken of collaboreren ‘om erger te voorkomen’ was lastig te beoordelen omdat men er 
niet in slaagde eensluidende normen te ontwikkelen en toe te passen. 
 Over de zuivering en berechting van het gemeentelijk personeel en de politie, zowel 
bij de samenstelling van de onderzoekscommissies als over de resultaten van de onder-
zoeken moest wel onenigheid ontstaan. De standpunten van ‘het verzet’ en van gemeente-
lijke bestuurders waren, - letterlijk en figuurlijk -, te verschillend om overeenstemming te 
kunnen bereiken. Dezelfde verschillen in standpunt en mening waren en zijn overal aan te 
treffen in de samenleving! Op de vraag of het herstel van het lokale Bredase bestuur en de 
zuivering en berechting op correcte en voldoende wijze zijn gebeurd, is daarom geen eens-
luidend antwoord te geven. 
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 NABESCHOUWING 
 
Breda heeft tijdens Tweede Wereldoorlog geleden onder de Duitse bezetting, maar de stad 
is slechts in beperkte mate getroffen door oorlogshandelingen. Vergeleken met wat zich in 
sommige andere Nederlandse en buitenlandse steden en streken aan oorlogsverschrik-
kingen heeft voorgedaan, kan de stad zich gelukkig prijzen aan grote oorlogscalamiteiten te 
zijn ontsnapt. Toch zag het er in de oorlog zelf echter enkele malen heel gevaarlijk uit voor 
de stad en haar bewoners. Bij de Duitse aanval op West-Europa in het voorjaar van 1940 
dachten de te hulp gekomen Fransen korte tijd, dat de omgeving van Breda frontgebied zou 
worden. De militair geschoolde Bredase burgemeester Van Slobbe had deze zorgwekkende 
verwachting ook al eerder tot de zijne gemaakt. Hij had zich als een van de weinige 
burgemeesters reeds voor het daadwerkelijk uitbreken van de vijandelijkheden verdiept in de 
‘Aanwijzingen’ die de regering verspreid had ter voorbereiding op een mogelijke oorlog en 
bezetting en had hij zichzelf en de stad enigermate voorbereid door al voor het begin van de 
oorlog een aantal maatregelen te treffen. Zo had hij in 1938-1939 het voortouw genomen in 
een landelijke opzet van een Burgerwacht en een Korps Vrouwelijke Vrijwilligers. Zijn meest 
vergaande stap tot oorlogsvoorbereiding was de opstelling van het ‘Spreiding’- of ‘Evacua-
tieplan’. Hem stond geen vlucht voor ogen, juist niet, maar een ordelijke verplaatsing van de 
bevolking naar een gebied buiten een eventuele oorlogszone. Zulke acties werden ook 
elders voorbereid onder auspiciën van het Bureau Verplaatsing Bevolking van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. De snelle Duitse opmars in de meidagen van 1940 en de reactie 
van de in westelijk Noord-Brabant aanwezige Franse legereenheid daarop deden een 
ordelijke geplande en begeleide aftocht ontaarden in een vroegtijdige en chaotische vlucht. 
Het is onjuist Van Slobbe deze in de vroege ochtend van 12 mei genomen beslissing aan te 
rekenen. Hij was op het moment van de beslissing, gezien de omstandigheden de enige, die 
een dergelijke beslissing kon en mocht nemen. De Nederlandse legerleiding in Noord-
Brabant was onvindbaar en een Franse generaal kon hoogstens een advies tot evacuatie 
geven. Het Kort Verslag van de voornaamste berichten, door de Burgemeester van Breda 
ontvangen in het tijdperk 10 Mei 1940 tot …en van de maatregelen door hem in dit tijdvak 
genomen’ laat zien hoe de paniek bij Van Slobbe en de andere deelnemers aan het 
evacuatieoverleg met het uur  toenam en leidde tot de beslissing de stad te verlaten.1 Na de 
oorlog werd dit ‘verkeerde’ besluit ten onrechte zwaar meegewogen in de publieke opinie bij 
de beoordeling van het optreden van de burgemeester gedurende de totale bezettings-
periode.  
 Een tweede gelegenheid waarbij Breda groot gevaar liep door oorlogshandelingen 
met veel vernielingen en slachtoffers te worden getroffen, was het najaar van 1944. De taak 
om de stad te bevrijden en te zuiveren van de Duitsers werd grotendeels toebedeeld aan de 
Eerste Poolse Pantserdivisie. Tot groot geluk van de stad besloot de bevelhebber, generaal 
Maczek, tot een methode van bevrijding die het oude centrum ontzag. 
  
Toen de verovering van Nederland eenmaal een feit was, stonden alle inwoners van het 
land, ook bestuur en stedelingen van Breda, voor de vraag welke houding ze moesten 
aannemen ten opzichte van de binnengedrongen bezetters. Dit kon alleen door een houding 
van aftasten, schikken en plooien maar ondertussen wel proberen zoveel en zolang mogelijk 
zaken in eigen hand te houden en nazificatie te voorkomen. Voorbeelden van zich aanpas-
sen en tegelijk ‘zaken in eigen hand willen houden’ met betrekking tot door de bezetter 
genomen maatregelen waren landelijk onder meer de oprichting van de Nederlandse Unie 
en de Opbouwdienst. Voor Breda waren de pogingen van de burgemeester om mee te gaan 
met de oprichting van de Bond voor Heemkunde en de Winterhulp en ze dan onder eigen 
controle te krijgen en te houden, opmerkelijke pogingen tot het volgen van een eigen beleid, 
dat uiteindelijk mislukte.2 Ook de Duitsers hadden een periode van aftasten en uitkijken 
nodig en gaven de Nederlanders daardoor enige tijd het idee, dat een eigen inbreng echt 
mogelijk was.  
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 In de loop van 1941 begon de bezetter met zijn pogingen tot nazificatie van bovenaf, 
nadat hem duidelijk was geworden, dat de Nederlanders, met uitzondering van de NSB, uit 
zichzelf daartoe geen enkele animo hadden. De wederzijdse afwachtende welwillendheid 
sloeg vanaf begin 1941 definitief om in wederzijds wantrouwen.  
 Vanuit het perspectief  van de bestuurders laten de ontwikkelingen zich voor Neder-
land als volgt schetsen. De bevoegdheid en verantwoordelijkheid voor een goede gang van 
zaken lag na de vlucht van staatshoofd en regering in mei 1940 bij de achtergebleven 
bestuurders, de secretarissen-generaal van de departementen, de commissarissen van de 
koningin en de burgemeesters van de gemeenten, bijgestaan door de hen ter beschikking 
staande ambtelijke diensten en politie. Zij gaven hun ondergeschikte ambtenaren opdracht 
er voor te zorgen, dat in de mate van het mogelijke op de ‘oude voet’ werd voortgegaan met 
wat men gewoon was te doen, in het belang van de bevolking. Samenwerking met de 
bezettende overheid was daarbij noodzakelijk en verdedigbaar. Zolang de belangen van de 
eigen en de vreemde overheid parallel liepen, werd door het overgrote deel van het Neder-
landse bestuur ‘collaboratie’ verantwoord geacht, en dat was ook in overeenstemming met 
wat in de Aanwijzingen van 1937 beschreven stond. De bestuurders op het ‘hogere’ niveau, 
burgemeester, wethouders, en leidinggevende ambtenaren, waren erbij gebaat zolang 
mogelijk de indruk te wekken, dat zij het bestuursapparaat in stand probeerden te houden. 
De bezetter kreeg zo het idee dat er met het Nederlandse bestuur ‘te werken’ was, terwijl 
voor de Nederlandse bestuurders de hoofdbedoeling was zolang mogelijk voor de eigen 
bevolking een normaal werkend bestuursapparaat te handhaven. De ambtenarij diende 
eveneens openlijk voort te werken zoals ze gewoon waren: uitvoeren wat bevolen werd of 
waartoe ze opdracht had of kreeg. Verzet en zeker collectief verzet was daarom vanuit het 
oogpunt van de bestuurders niet gewenst. 
 Naarmate echter de zogenaamde Aufsichtsverwaltung, het Duitse toezichthoudende 
bestuur, door steeds meer verordeningen en maatregelen een repressief en gebiedend 
bestuur werd, nam de weerzin tegen het meewerken aan het bezettingsbestuur toe. De 
medewerking van de overheidsbesturen en overheidsorganen werd steeds meer een schijn-
bare. De pretentie van een openlijke, officiële samenwerking werd vaak nog wel gehand-
haafd, maar in toenemende mate ondermijnd door sabotage en verzet van individuele perso-
nen uit de overheidsorganen. Als voorbeeld van dat laatste kan de weigering beschouwd 
worden van de directeuren van de Gewestelijke Arbeidsbureaus in mei 1942 om de 
formulieren van de verplichte arbeidsdienst te ondertekenen. Wanneer de Duitsers die 
uitgevoerd wensten te zien, moesten ze die opdrachten maar zelf geven! 3 Het is ook een 
voorbeeld van wat Romijn in Burgemeesters in oorlogstijd een ‘vrijwillige krimp van compe-
tenties’ noemt, die alleen gezien kan worden als een vorm van non-coöperatie of verzet.4 
Voor iedere bestuurder brak er een moment aanbreken, dat hij voor zichzelf moest gaan 
uitmaken welke opdrachten van de bezetter hij nog voor zijn verantwoording kon nemen en 
welke voor hem een reden tot ontslag zouden zijn. Afhankelijk van persoon en karakter was 
voor elk van hen dat een ander moment.  
 
Tegen de uitschakeling op 1 september 1941 van de gemeenteraden als vertegen-
woordigers van de bevolking en hoofd van de gemeente was op zich niets te ondernemen: 
door het aflopen van hun termijn hielden ze feitelijk op te bestaan. De gelijktijdige degradatie 
van de wethouders tot ambtenaren hoefde echter niet te betekenen, dat hun aandeel en 
invloed op het bestuur verdween of veranderde. Alhoewel de positie van de burgemeesters 
volgens het bezettingsrecht veranderd was, bleef de Bredase burgemeester Van Slobbe, 
zoals ook in veel andere gemeenten gebeurde, met zijn wethouders-ambtenaren collegiaal 
samenwerken als was aan hun juridische positie niets veranderd. Hij moest wel accepteren, 
dat hij kort daarop twee ervaren wethouders kwijtraakte: Struycken door diens vrijwillig 
ontslag, Van Mierlo werd door de Duitsers ontslagen. De nieuwe, opgedrongen nationaal-
socialistische wethouder J.S. de Groot kreeg een aantal nationaalsocialistisch gepolitiseerde 
taken toegewezen, die voor hem uiteraard minder problematisch waren dan voor zijn 
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collega’s. Hij was een ontwikkeld en gematigd man, die op het gemeentehuis weinig 
speelruimte kreeg en ook niet zocht. Bovendien slaagde Van Slobbe er in, met toestemming 
van de bezetter, als tegenwicht tegenover De Groot de hem vertrouwde J. M. Meeùs als 
wethouder te benoemen. Samen met de aanblijvende wethouder Kroone en de van het 
geannexeerde Princenhage overgekomen wethouder Van Haperen was er in 1942 een 
informeel en verambtelijkt college van Burgemeester en Wethouders ontstaan, waarvan 
alleen de burgemeester eindverantwoordelijk was, en dat nog steeds geen enkele behoefte 
gevoelde aan een consequente nazificering van het gemeentebestuur en het gemeentelijke 
apparaat. Ook de hauptamtliche wethouder De Groot had die behoefte niet, wél zijn opvolger 
Van der Aa. Die probeerde meer invloed op het stadhuis uit te oefenen. De Duitse auto-
riteiten belastten hem in 1944 met de taak om voldoende burgers aan het werk te zetten bij 
de aanleg van tankgrachten en versperringen ten zuiden van de stad. Hiermee zou hij 
overigens weinig succes hebben. Voor het overige was er in die periode van de oorlog voor 
hem bestuurlijk weinig meer te beïnvloeden.5 
 Zelf had Van Slobbe in 1942 van de mogelijkheid gebruik gemaakt, daartoe aange-
spoord, (als dat al nodig was geweest!), door secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken 
Frederiks, om een tweede ambtstermijn te aanvaarden, in de overtuiging, dat hij zo de 
uitvoering van de nazificatiemaatregelen van de bezetter kon afremmen. ‘Erger voorkomen’  
was zijn bedoeling.  
 
De gemeentelijke herindeling per 1 januari 1942, bij veel Bredase burgers beter bekend als 
de ‘annexatie’, dacht de burgemeester ook in eigen hand te hebben. Hij had er voor de 
oorlog al veel tijd en energie ingestoken en hij wenste de voltooiing van het al lang slepende 
proces niet door de bezetting vertraagd te zien. Hij maakte gebruik van de nieuwe bestuur-
lijke verhoudingen om zijn lang gekoesterde wens de stad van een dwingende omknelling te 
bevrijden, in vervulling te zien gaan. Hij lijkt daarbij niet of onvoldoende beseft te hebben, dat 
een ‘ambtelijke’ afronding van het vooroorlogse uitbreidingsplan in bezettingstijd de annexa-
tie of grenswijziging politiek zou besmetten. Onmiddellijk na de bevrijding van de stad werd 
onder leiding van oud-burgemeester Serraris van Ginneken-Bavel actie ondernomen tegen 
de annexatie, volgens hem te beschouwen  als het resultaat van collaboratie. Halverwege de 
jaren zeventig, een periode waarin grote aandacht bestond voor de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en de rol van Nederlandse bestuurders en gezagsdragers als ‘mede-
daders’ bij de uitvoering van Duitse bezettingsmaatregelen, werd Van Slobbe postuum 
alsnog hardhandig op de vingers getikt door de afgedwongen naamswijziging van  Frederiks-
straat’  in ‘Concordiastraat’.6  
  
Van de door de bezetter beoogde personele nazificatie van het Bredase stadsbestuur, de 
politie en de gemeentelijke diensten is nauwelijks iets terecht gekomen. Het aantal leden van 
de NSB of sympathisanten van het nationaal-socialistische gedachtegoed in de diverse 
gemeentelijke bestuurs- of ambtelijke organisaties bleef beperkt. Slechts in enkele gevallen 
werden onder druk van de bezetter NSB’ers opgenomen, van wie de meest opvallende de 
hiervoor genoemde wethouders J.S. de Groot en J.C. van der Aa waren.  
 Onder het politiepersoneel van Breda en de geannexeerde gemeenten is het aantal 
NSB-leden eveneens beperkt gebleven (12) en was van nazificatie niet of nauwelijks sprake. 
Gezien de aard van zijn functie, was het politiekorps echter de uitvoerder van de opdrachten, 
die via  het Nederlandse bestuur door het Duitse bestuur werden gegeven, en aldus een 
verlengstuk van de bezetter. Wat individuele politiemensen gedaan hebben om de kwalijke 
maatregelen tegen te werken of te saboteren, heeft die medewerking  of collaboratie door de 
politie in haar geheel niet ongedaan kunnen maken. Het positieve beeld, dat commissaris De 
Bruin in zijn dagorder ter gelegenheid van de jaarwisseling van 1944-1945 van het gedrag 
van het korps schetste, was niet de werkelijkheid zoals die door de meeste inwoners van de 
stad was ervaren. Bij de Bredase politie waren na het einde van de oorlog zestien van de 
honderdenacht personeelsleden voorwerp van een zuiveringsonderzoek, d.w.z. 14,8 pro-
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cent.7 Daarnaast werden acht andere leden voorwerp van een strafrechtelijk onderzoek door 
een Bijzonder Gerechtshof. Vier van hen werden  veroordeeld tot een lange gevangenisstraf, 
drie werden buiten vervolging gesteld en voor de vierde werd geen onderzoek gestart. 
 Een vergelijking met andere Brabantse steden is moeilijk te maken wegens het 
ontbreken van vergelijkbare gegevens. De Jaeger komt in zijn onderzoek van de Brabantse 
politie in de Tweede Wereldoorlog tot percentages, gedeeltelijk ontleend aan de Jong, voor 
begin 1945.8  
 
In hoofdstuk vijf ,‘Herstel en Zuivering’, van deze studie is, behalve bij gemeentesecretaris 
Van Woensel en de directeur van de Gemeentelijke Licht- en Waterleidingbedrijven Leeu-
wenberg, niet ingegaan op de zuiveringsprocedure van individuele ambtenaren en werklie-
den. Alleen een gedetailleerd onderzoek zou hen recht doen en ook een middel zijn om een 
goed beeld te krijgen van de mechanismen, die bij de naoorlogse zuivering van de ambte-
naren en andere overheidsdienaren een rol hebben gespeeld. In de verschillende archieven 
is daarvoor voldoende materiaal te vinden. 
 De berechting en zuivering van bestuurders, ambtenarenkorps en politie zijn in 
Breda, net als in veel andere gemeenten, onderwerp van felle discussies geweest. Daarbij 
ging het niet om degenen, die  in opdracht van of ten voordele van de bezetter misdaden 
hadden gepleegd en voor een Bijzonder Gerechtshof of Tribunaal werden gedaagd. Die 
gevallen waren meestal wel duidelijk. Bij de zuiveringen ging het om de mate van vader-
landsliefde en trouw, die iemand in zijn optreden gedurende de bezetting had getoond. De 
vaderlandsliefde was echter in de euforie van de bevrijding zo groot, dat een (klein) gebrek 
er aan na de oorlog tot talrijke beschuldigingen en aanklachten leidde. Het aantal personen 
tegen wie uiteindelijk een of andere maatregel werd genomen was echter veel kleiner.9  
 Evenals bij de zuivering van andere categorieën personen, zoals burgemeesters, was 
die van het  lokale overheidspersoneel soms een controversiële poging te noemen om hun 
gedrag tijdens de bezetting te evalueren.10 Te vaak werd de zuivering misbruikt om persoon-
lijke vetes en oude kwesties uit te vechten.11 Daartegenover dient echter ook gesignaleerd te 
worden, dat persoonlijke situaties of verhoudingen iemand voor zuivering en bestraffing 
konden behoeden. Een uitgebreid onderzoek naar de zuivering van de ambtenaren van een 
stad als Breda, gebaseerd op de aanwezige processtukken en documenten, zou wellicht een 
antwoord kunnen geven op de vraag welke gebeurtenissen, feiten, omstandigheden en 
meningen een rol hebben gespeeld in de naoorlogse wijze van oordelen. Dat zou ook 
inhoudelijk kunnen bijdragen aan een verantwoorde reactie op de kritiek van de oppositie-
partij PvdA en de organisaties van het voormalig verzet op het huns inziens magere resultaat 
van de zuiveringsonderzoeken.12 Overigens blijft het ook dan in veel gevallen, naar de 
mening van de schrijver, zeer moeilijk om een goedgefundeerd oordeel te geven.  
 Na afloop van de naoorlogse rechtszaken en zuiveringen bleek het aantal in 
strafrechtelijke of ambtelijke zin op enigerlei wijze gestrafte bestuurders, ambtenaren en 
werklieden van Breda negenenvijftig te bedragen op een totaal van vijftienhonderd, het totale 
aantal personen, dat gedurende de bezetting, vast of tijdelijk, voor één van de stedelijke 
Diensten  had gewerkt, ofwel 4 procent. Bij het getal van negenenvijftig  moet nog een tiental 
personen worden opgeteld, dat berecht is door een Tribunaal van de Bijzondere Rechts-
pleging, onder wie NSB-burgemeester Blom, de twee NSB-wethouders De Groot en Van der 
Aa, en wethouder Meeùs. Hoe de vermelde getallen en het percentage zich verhouden tot 
die in andere gemeenten is niet na te gaan vanwege het ontbreken van vergelijkbare 
gegevens. Meer onderzoek is ook hier gewenst. 
 
Daden van verzet of vormen van sabotage door individuele leden van de openbare diensten 
en politie hebben zich vóór de Meistaking van 1943 slechts in beperkte mate voorgedaan. 
Pas  daarna werden ze talrijker als gevolg van de toenemende Duitse onderdrukking en het 
besef, dat een geallieerde overwinning onafwendbaar was. Van collectief verzet van de 
politie of diensten van de stad was evenmin sprake. Openlijk verzet van een bestuurs-
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persoon in functie werd pas geboden toen burgemeester Van Slobbe, zich baserend op de 
Aanwijzingen, weigerde mensen te vorderen voor werkzaamheden op het vliegveld van 
Gilze-Rijen. Toen doorschuiven van de verantwoordelijkheid voor de vorderingen naar het 
Gewestelijk Arbeidsbureau niet lukte, zag hij zich genoodzaakt zijn ontslag in te dienen. 
Gelukkig voor hem had dat, in tegenstelling tot wat met een aantal andere burgemeesters 
gebeurde, geen arrestatie tot gevolg. Het leidde er echter wel toe, dat zijn waarnemer J. M. 
Meeùs, tegen zijn wil, in een positie terecht kwam, die hem tot ronselaar van de Duitsers  
bestempelde wegens zijn advertentie voor Duitse graafwerkzaamheden ten zuiden van de 
stad. Zijn redding werd een ‘negenoog’ al of niet voorgewend.13 De NSB’er Van der Aa nam 
daarna de vorderingswerkzaamheden over tot ze door het oprukken van de Geallieerden niet 
meer nodig waren.14 Ook toen De NSB’er G.C. Blom door de Duitsers tot opvolger van 
burgemeester Van Slobbe was aangesteld bleef Van der Aa de organisatie van de 
vorderingen behartigen.  
 
Welke opmerkingen zijn er op grond van mijn onderzoek te maken en welke conclusies te 
trekken met betrekking tot de Bredase oorlogs- en bezettingsgeschiedenis en de geschied-
schrijving daarover? Allereerst valt een aantal zaken te constateren over de Bredase 
geschiedschrijving tot nu toe en de aandacht voor de lokale belangrijke oorlogsgebeurte-
tenissen. 
 Zoals in de Inleiding van deze studie reeds werd aangegeven, is de vroege Bredase 
geschiedschrijving over ‘Oorlog  en Bezetting’ grotendeels bepaald door publicaties die zich 
niet of nauwelijks baseerden op gedetailleerd archief- en bronnenonderzoek, zeker wanneer 
deze handelde over het aandeel van het stedelijk bestuur daarin.15 Ze baseerde zich hoofd-
zakelijk op persoonlijke herinneringen en opvattingen. IJkpunt was vaak de beeldvorming 
rond de naoorlogse zuivering, die uitging van de vraag of betrokkenen zich vanuit een 
patriottisch perspectief goed hadden gedragen. Ook hierdoor werd de geschiedschrijving 
over personen en gebeurtenissen tijdens de oorlog steeds meer beheerst door een moreel 
perspectief: ze was in de ‘ban van goed en fout’. Er ontstond in een aantal opzichten een 
discrepantie tussen enerzijds de beeld- en oordeelsvorming over gebeurtenissen en perso-
nen uit de periode 1940-1945, vooral bij het ‘grote publiek’, en anderzijds de werkelijke of 
precieze toedracht van de gebeurtenissen. Met dit onderzoek heb ik me allereerst ten doel 
gesteld, op basis van literatuur, bronnen, archieven én herinneringen van personen, een zo 
goed en volledig mogelijk reconstructie te presenteren van de gebeurtenissen en daarin ook 
de legaliteit en legitimiteit van de daden en beslissingen van iedereen die als bestuurder of 
overheidsdienaar tijdens de bezetting te betrekken. Het gaat allereerst om vragen naar de 
historische gebeurtenissen en de handelingen van betrokken personen, niet naar de morele 
verantwoording ervan. Bij andere historische periodes is dat ook verantwoord en gebruikelijk. 
Een titel van een boek, zoals dat van D. de Jaeger, dat impliciet de vraag bevat  naar ‘de 
houding’ van de politie in Noord-Brabant tijdens de bezetting, suggereert teveel dat gezocht 
werd naar een morele rechtvaardiging of afkeuring van het optreden van betrokken personen 
en is daarom onjuist.16  Een zo volledig mogelijke en juiste kennis van de lokale 
geschiedenis van oorlog en bezetting draagt bij aan een beter inzicht in en oordeel over wat 
zich heeft afgespeeld en wat de rol van de betrokken personen daarbij geweest is. Het kan 
ook een einde betekenen van de krampachtigheid waarmee in lokale gemeenschappen vaak 
nog met het oorlogsverleden wordt omgesprongen, vooral wanneer het de medespelende 
personen betreft. Aan het eind van de zestiger jaren pleitte A.H. Paape van het NIOD al voor 
een verschuiving van de anekdotische regionale geschiedschrijving naar een 
wetenschappelijke, gebaseerd op onderzoek en analyse, met oog voor de afwijkingen van 
het landelijke beeld.17 Sindsdien is daar in toenemende mate door talrijke lokale historici 
werk van gemaakt. De wetenschappelijke reconstructie van de oorlogsgeschiedenis van een 
groot aantal gemeen-ten kan een aanvulling, verrijking en nuancering betekenen van het 
nationale beeld. Ze maakt ook zichtbaar waar het lokale oorlogsbeeld door bijzondere 
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gebeurtenissen kan afwijken van het nationale en hoe lokale bijzonderheden een eigen 
stempel hebben gedrukt op de geschiedschrijving en de herinneringscultuur.  
 Voor Breda is dat zeker het geval. Eerder is al kort gewezen op gebeurtenissen en 
momenten, die voor Breda  anders waren dan voor de rest van Nederland. De Duitse inval 
van mei 1940 is in het collectieve Bredase geheugen onverbrekelijk verbonden met de 
evacuatie of de vlucht op 12 mei 1940. De herinneringen aan de ‘Meidagen van 1940’ zijn de 
herinneringen geworden aan ‘De Vlucht’. Het moeten verlaten van huis en haard, op zeer 
korte termijn, en zonder precies te weten waarheen en voor hoelang, is in het Bredase 
oorlogsgeheugen een overheersend aandeel gaan uitmaken. De achteraf gebleken onno-
digheid, of de ‘onjuistheid’ van de beslissing tot evacuatie van de bevolking, heeft daar zeer 
sterk aan bijgedragen. De ‘Vlucht‘ is ook van invloed geweest op de beoordeling van gedrag 
en houding van burgemeester Van Slobbe gedurende de oorlog. Hij werd gezien als degene 
die de beslissing tot het gehaaste en overbodige vertrek uit de stad had doorgedrukt. De 
eigen persoonlijke herinneringen van vele Bredanaars aan de uittocht hebben daarin een 
belangrijk aandeel gehad, zonder dat zij op de hoogte waren van de feiten en besluitvorming, 
die tot de beslissing hebben geleid.18 Van grote invloed is daarbij ook de publicatie De Post 
op de Vloeiweide geweest van Joris van de Bergh, kort na de bevrijding van de stad uitge-
geven. Daarin haalde de auteur op onverantwoorde wijze en, niet gehinderd door kennis, uit 
naar burgemeester Van Slobbe.19 De onvrede over de nutteloze vlucht in het begin van de 
oorlog werd zo nog eens opgerakeld en versterkt onmiddellijk na afloop van die oorlog. Het 
is te zien als bewuste stemmingmakerij, juist in de fase dat de burgemeester werd ‘gestaakt’, 
- tijdelijk zijn functie niet mocht uitoefenen -, vanwege een nader onderzoek naar zijn 
functioneren tijdens de bezetting. 
 Een tweede hiervoor reeds vermelde ontwikkeling uit de bezettingsperiode, die een 
grote invloed heeft gehad op de oorlogsherinneringen en discussies over de bezetting en 
ook sterk heeft bijgedragen aan de anti-stemming van een deel van de bevolking ten 
opzichte van Van Slobbe, was de annexatie. Op 1 januari 1942 werd in samenwerking met 
secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Mr. K.J. Frederiks, en gebruik makend van de 
door de bezetter veranderde bestuurlijke verhoudingen, de uitbreiding van het Bredase 
grondgebied ten koste van de omliggende gemeenten formeel afgerond. Vooral de gean-
nexeerden, de ‘slachtoffers’ van die grenswijziging, - dus ook van de bezetter -,bleven na de 
oorlog ageren tegen de huns inziens illegale annexatie. Zij typeerden die gebeurtenis na de 
oorlog als een onvaderlandslievende daad, een vorm van collaboratie met de Duitsers.20 Tot 
op de dag van vandaag leidt de vermelding van deze gebeurtenis bij sommige oudere 
burgers uit de stad nog steeds tot negatief commentaar over Van Slobbe. Breda is overigens 
niet de enige stad waar dit zich heeft voorgedaan. Een vergelijkbaar geval vormt 
Leeuwarden, dat in 1944 het dorp Huizum annexeerde. Nog lang na de oorlog leidde dat ook 
daar tot reacties.21 Het verschil met Breda was echter, dat de daarvoor verantwoordelijke 
burgemeester in Leeuwarden een door de bezetter aangestelde NSB’er was.  
 De bevrijding van Nederland van de Duitse onderdrukkers in 1944 en 1945 had en 
heeft voor alle inwoners van Nederland eenzelfde fundamentele betekenis maar kon door 
het moment en de manier waarop die verliep een aparte en bijzondere plaats innemen in de 
oorlogsherinneringen van een stad of dorp. Dit geldt zeker ook voor Breda. Voorafgaand aan 
de bevrijding leidde de toenemende gespannenheid van de bezetter, die de aanval van de 
geallieerde legers uit het zuiden op zich af zag komen, tot steeds meer repressie en tot de 
gedwongen inzet van de bevolking van Noord-Brabant bij de aanleg van verdedigings-
werken. Wie zich daaraan probeerde te onttrekken, dreigde bij het verlaten van zijn huis 
opgepakt te worden tijdens de steeds vaker uitgevoerde razzia’s. De Gemeinde-Einsatz of 
Gemeinde-Aktion betekende voor Van Slobbe het einde van zijn ‘burgemeesterschap in 
oorlogstijd’, voor zijn tijdelijk waarnemer wethouder Meeús een onmogelijke opgave en voor 
de NSB'er Van der Aa een kans op het stadhuis met de Duitsers te collaboreren door met de 
hulp van tegenwerkende ambtenaren zoveel mogelijk burgers op te roepen. De toen officieel 
aangestelde NSB-burgemeester Blom  leek een afwachtende rol te spelen door zich niet met 
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de gang van zaken op het stadhuis te bemoeien en als een onpartijdige aanwezige het einde 
van de strijd af te wachten.22  
 Gelegen in Noord-Brabant werd Breda in een tamelijk vroeg stadium bevrijd en op die 
manier voor erger lijden gespaard, met name voor de hongerwinter, die in de nationale 
herinnering een zeer grote plaats heeft gekregen. De bevrijding kwam voor de Bredanaars 
met de strijders van de Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal Maczek. Zij waren 
weliswaar niet de enige bevrijders maar door hun hoofdrol in het verjagen van de Duitsers en 
het achterblijven van talrijke Poolse militairen als gevolg van de naoorlogse politieke 
ontwikkelingen in Oost-Europa is de bevrijding van de stad een ‘Poolse aangelegenheid’ 
geworden en nog steeds aanleiding voor herdenkingen. Voor Bredanaars is 29 oktober dé 
bevrijdingsdag. De bevrijding door de Polen heeft in de zeventiger jaren ook geleid tot het 
ontstaan van een eigen museum van de Tweede Wereldoorlog voor Breda, sinds 1981 
onder de naam: Generaal Maczek Museum (GMM), een veelzeggende naamgeving.  
 De uittocht op 12 mei 1940, de grenswijziging van 1 januari 1942 en de bevrijding 
door de Polen op 29 oktober 1944, zijn voor de inwoners van de stad de meest aanspre-
kende gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog geweest en vormen de belangrijkste 
bestanddelen van de lokale herinneringscultuur. Het beeld, nu bekend onder de naam ‘De 
Vlucht’, is na een lange omzwerving terechtgekomen in het park Valkenberg  tussen het 
centrum en het station, en is in de loop van de naoorlogse jaren van een herinnering aan de 
uittocht op 12 mei 1940, uitgegroeid tot hét symbool van heel de lokale oorlogsgeschiedenis 
en vervolgens tot het plaatselijke symbool van de bevrijding van geheel Nederland. Ook de 
nationale dodenherdenking en de viering van de nationale Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei 
hebben sinds 1999 hun plaats gekregen bij het Bredase symbool in het Valkenbergpark. 
Lokale en nationale herinneringen komen hier dus samen. Dat is sinds het begin van de 
jaren negentig van de vorige eeuw ook het streven van het Nationale Comité 4 en 5 Mei.23 
De lokale herinnering, aanvankelijk dominant in de herdenkingen, is zich sindsdien aan het 
transformeren naar een meer nationale, een ontwikkeling, die zeer zeker ook beïnvloed 
wordt door het steeds geringere aantal Bredanaars, dat de oorlog zelf heeft meegemaakt. 
Dat valt ook te constateren bij het hierboven genoemde Maczekmuseum dat oorspronkelijk 
als doel had de herinnering aan de Poolse bevrijders levend te houden, maar dat zijn 
belangstelling meer en meer richt op andere lokale en nationale oorlogsgebeurtenissen en 
personen. De Tweede Wereldoorlog is een onderwerp van de geschiedenis aan het worden 
in plaats van een herinnering. Het is daarom noodzakelijk de regionale en lokale geschie-
denissen van de oorlog zo goed mogelijk in kaart te brengen, zowel ter aanvulling als 
correctie op de geschiedenis zelf als op de herinneringen er aan. De kennis en het besef van 
de eigen lokale oorlogs- en bezettingsgeschiedenis dragen bij aan de wijze waarop de 
nationale geschiedenis beleefd wordt. 
 
Is het mogelijk aan de hand van dit onderzoek  iets te zeggen over de invloed en rol van 
Breda als grootste gemeente van Zuidwest-Brabant en een van de grotere steden van de 
provincie? Wat waren de relaties met de omliggende gemeenten, met de andere steden en 
met het provinciebestuur?  
 Gegevens over contacten van Van Slobbe met burgemeesters van andere gemeen-
ten gedurende de bezetting zijn slechts sporadisch. Van een burgemeesterskring was in de 
omgeving van Breda geen sprake, evenmin als elders in de provincie.24 Nauwe contacten 
moet Van Slobbe hebben onderhouden met zijn Tilburgse collega J.C.A.M. van de Mortel. 
Wanneer de burgemeesters werden opgeroepen naar den Bosch of Vught voor een 
bespreking met de commissaris en de Beauftragte van de provincie haalde Van Slobbe Van 
de Mortel op en konden ze op die manier zaken voorbespreken. Beide burgemeesters zijn 
aangebleven tot de Gemeinde-Einsatz in 1944. Zij  wensten daar niet aan mee te werken. 
Contacten en overleg met de andere burgemeesters van de Brabantse steden, Bergen op 
Zoom, Roosendaal, Den Bosch en Eindhoven lagen niet voor de hand vanwege de benoe-
ming van NSB-burgemeesters daar. De burgemeesters van de randgemeenten hebben zich 
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wél gericht op Breda. Voor talrijke diensten, bijvoorbeeld het arbeidsbureau en de 
distributiedienst, waren zij afhankelijk van de centrungemeente. 
 Er zijn geen aanwijzingen dat Brabantse burgemeesters in enige samenstelling op 
eigen initiatief bijeen zijn gekomen, tenzij op bevel van de Duitse autoriteiten of van een door 
de laatsten  gecontroleerde instantie. Op een vergadering in het stadhuis van Breda in 
september 1941 over de gang van zaken bij de Winterhulp en de Volksdienst greep burge-
meester Van Slobbe zijn kans om namens zijn collega’s van Midden- en West-Brabant de 
vele bezwaren naar voren te brengen.25. Vlak daarvoor, in dezelfde maand, had op bevel 
van de bezetter te Breda een bijeenkomst plaats gevonden met alle burgemeesters van 
West-Brabant over de nieuwe bestuursorde, die op 1 september voor de provincies en de 
gemeenten van kracht was geworden. Ze kregen van de juridische vertegenwoordiger van 
de Rijkscommissaris, K. Rabl, opdracht die ‘zoo geruischloos mogelijk’, in te voeren.26  
 Ofschoon het voor secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken Frederiks en alle 
‘goede’ burgemeesters gewoonte was nauw contact met elkaar te houden en te overleg-gen 
over hun reactie op maatregelen van de bezettende macht, valt uit verschillende bronnen op 
te maken, dat de Bredase burgemeester daar extra werk van heeft kunnen maken door de 
toevallige omstandigheid dat Frederiks zijn vakanties, ook in de winterperiode, vaak door-
bracht in hotel Mastbosch in Breda. Van Slobbe heeft hem daar meermalen bezocht voor 
overleg over netelige kwesties. Voor bijzondere contacten met commissaris Van Rijckevorsel 
zijn geen aanwijzingen gevonden.  
 
Uit dit onderzoek naar het functioneren van het Bredase stadsbestuur in de Tweede 
Wereldoorlog valt af te leiden, dat de rol en betekenis van burgemeester Van Slobbe 
bepalend en overheersend is geweest. Daar zijn zowel zijn bewonderaars als zijn tegen-
standers het over eens. Hij was een man met een doortastend karakter. Zijn militaire loop-
baan en zijn gouverneurschap van Curaçao waren daar al een illustratie van. De wijze 
waarop hij daarna als burgemeester van Breda bij de evacuatie en de annexatie was 
opgetreden bevestigden enerzijds dat imago van daadkracht, maar tastte het anderzijds ook 
aan vanwege de manier waarop de twee gebeurtenissen waren uitgevoerd. De voortdurend 
scherper en harder wordende bezettingspolitiek maakte het Van Slobbe onmogelijk het 
negatieve beeld te compenseren door flink publiek gedrag.  
 Zijn door sommigen als autoritair bestempelde karaktereigenschappen waren ook de 
oorzaak van tegenstrijdige reacties op zijn optreden bij het gemeentepersoneel, vooral in de 
lagere echelons van het ambtenarenkorps. Vermoedelijk stammen uit die kringen ook de, 
meest  anoniem, ingebrachte beschuldigingen na de oorlog van te grote meegaandheid en 
zelfs collaboratie met de bezetter. In combinatie met de zeer kritische opstelling en opvat-
tingen van het Militair Gezag te Breda en enkele verzetskringen leidde dat tot een tijdelijke 
ontzetting uit zijn functie, de ‘staking’. Daartegenover oordeelden wethouders, raadsleden, 
hogere ambtenaren en veel notabelen gunstig over de houding van Van Slobbe tijdens de 
oorlog. De vraag of Van Slobbe in een aantal gevallen een bepaalde grens heeft over-
schreden in zijn relatie tot de Duitse bezetter en bij de uitvoering van diens maatregelen en 
verordeningen is zeker te stellen, maar niet eenduidig te beantwoorden wegens de onze-
kerheid over de precieze ligging van die grens. De geschiedenis van de zuivering van het 
overheidspersoneel heeft dat aangetoond. Afhankelijk van persoon, plaats, en tijd kon de 
beoordeling verschillen. Aan de vaderlandsliefde en trouw aan het staatshoofd van burge-
meester B.W.Th. van Slobbe viel echter niet te twijfelen.27 Bij hem heeft het zuiverings-
onderzoek niet geleid tot een proces.  
 De wethouders Kroone en Van Haperen zijn geen voorwerp van onderzoek gewor-
den. Hun rol tijdens de bezetting was zo onopvallend, dat daar geen reden voor was. Het 
optreden van wethouder en loco-burgemeester J.M. Meeùs was echter wel opvallend en 
daardoor ook vatbaar voor positieve en negatieve reacties tijdens en na de oorlog. Als 
voorzitter van de commissie voor de repatriëring van de Nederlandse vluchtelingen in 1940 
had hij in een goede samenwerking met de Duitsers Bredase burgers uit Frankrijk 
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teruggebracht. In 1942 had Van Slobbe hem als wethouder en loco-burgemeester aange-
steld. In 1944, werd hij, tegen zijn zin, gedwongen het  burgemeesterschap waar te nemen. 
Hij kreeg te maken met Duitse opdrachten voor de Gemeinde-Einsatz, die Van Slobbe had 
geweigerd uit te voeren. In 1945 bezorgden zijn ambtelijke werkzaamheden gedurende de 
bezetting ten behoeve van de stad hem een tijdelijk huisarrest en een zuiveringsproces. De 
uitspraak van het Tribunaal luidde evenwel, dat tegen hem ‘geen verdere maatregelen’ nodig 
waren, al leek hij soms wel een bepaalde sympathie voor de Duitsers te hebben vertoond.28  
 De drie NSB-bestuurders van Breda, wethouder J.S. de Groot, wethouder en 
waarnemend burgemeester J.C. van der Aa en burgemeester G.C. Blom kregen elk een 
proces wegens landverraad en dienstverlening aan de vijand; de Groot en Blom in hun 
hoedanigheid van door de bezetter aangestelde bestuurder, Van der Aa voor zijn spiona-
geactiviteiten. Uit de getuigenissen en de procesgang valt op te maken, dat alleen J.C. van 
der Aa een fanatieke en onverbeterlijke nationaalsocialist is geweest.29 
 
 
Het aantal publicaties over de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Nederland lijkt 
maar niet af te nemen. De verwachting, dat de groter wordende afstand in tijd ten opzicht 
van de gebeurtenissen de stroom zou doen afnemen wordt daardoor tegengesproken. Eén 
van de verklaringen daarvoor is de groeiende behoefte aan meer detaillering van de 
nationale oorlogs- en bezettingsgeschiedenis o.a door op onderzoek gebaseerde lokale 
studies. Mijn onderzoek is daar een bijdrage aan. Met behulp van kwantitatief en kwalitatief 
voldoende lokale en regionale onderzoeken zal het mogelijk worden vergelijkende studies te 
maken van de belangrijke thema’s uit de nationale oorlogsgeschiedenis en vast te stellen in 
hoeverre er lokale en regionale verschillen vallen te constateren.  
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1 Zie H. 2, 107, noot 7 
2 Zie H. 2, p.54: Het ‘eigen’ initiatief van de Nederlandse Unie; p.56: Breda en de Nederlandse Unie; p. 69: 
Winterhulp in Breda; p. 86: Opbouwdienst; p. 99: Heemkunde, Brabants of nationaalsocialistisch 
3 Zie H. 3, p. 134-135. 
4 Romijn, Burgemeesters, p. 551 
5 Zie H. 3, Nieuwe wethouders,  p. 123. 
6 Zie H. 2, p. 66 e.v. 
7 Uit een door schrijver opgestelde lijst van het politiepersoneel in de jaren 1940-1945 is af te leiden, dat in totaal 
120  personen voor kortere of langere tijd een baan of functie hebben gehad bij de Bredase politie, inclusief de 
administratieve krachten en de nachtwakers.  
8 Zie: De Jaeger, De houding van de Nederlandse politie, p. 379. Vermeld worden: Den Bosch 2%, Vught 3%, 
Tilburg 5%, Helmond 14%, Eindhoven 18 %.  
9 Voor de aantallen: zie H. 5, p. 222-229 
10 Romijn, Snel, streng en rechtvaardig, p. 81 e.v. 
11 Verwey, Leiden in bezettingstijd, 160 
12 Zie  H. 5, p. 225 
13 Zie H. 4. p. 194 
14 Zie H. 4, p. 190 e.v. 
15 Zie Inleiding, p. 6-7. 
16 D.M. de Jaeger, De houding van de Nederlandse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog in de grote steden 
van Noord-  Brabant, Tilburg, 1999. 
17 Paape, Donker jaren, xvi-ix. 
18 Een treffend voorbeeld daarvan maakte schrijver mee na een lezing voor een grote groep Bredanaars over de  
voorgeschiedenis en precieze gang van zaken van de vlucht van 12 mei 1940. Een aantal toehoorders deelde mee 
een ander inzicht te hebben verworven  over deze voor de stad zo ingrijpende gebeurtenis. 
19 Zie H. 2, p. 33 en noot 38. 
20 Zie H.. 2, p. 62 e.v..  
21 S. Grijpstra, De harde waarheid over een grenswijziging, Leeuwarden, 2002 
22 Zie H. 4, p. 202 
23 Maud van der Reijt, Zestig jaar herrie om twee minuten stilte, Hoe wij steeds meer doden gingen herdenken, 
Amsterdam, 2010. Voor een reconstructie van de wijze waarop in Breda sinds de Tweede Wereldoorlog de 
herdenkingen vorm hebben gekregen is het nodig met behulp van verslagen van raadsvergaderingen, 
krantenpublicaties en de aanwezige(?) archieven van de verschillende herdenkingscomités verder onderzoek te 
doen.  
24 NABiZaBB, inv. nr. 2008, 5-5-1943, antwoord provincie op telegram van BiZa 
25 Zie H.2, p. 73-74 
26 BC, 9-9-1941 
27 Zie H. 5, p. 220, oordeel van de Commissie van Advies van het COZO. 
28 Zie H. 5. p. 221-222. 
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SAMENVATTING 
 
 
Op 13 mei 1940, de derde dag na de inval, werd de stad Breda, gelegen in de provincie 
Noord-Brabant in het zuiden van Nederland, door Duitse troepen bezet. Vanaf dat moment 
had de stedelijke overheid niet alleen rekening te houden met de eigen nationale en 
provinciale overheid maar ook met de eisen en wensen van de bezettende macht. Alle 
gemeentelijke bestuurders en ambtenaren kwamen op enig moment voor de beslissing te 
staan hoever zij konden gaan met het uitvoeren van door de indringer opgelegde maatre-
gelen. Deze studie onderzoekt hoe Bredase bestuurders, ambtenaren en politiefunctionaris-
sen ieder op hun eigen wijze op de bezetting hebben gereageerd en al of niet tot de 
beslissing kwamen voor zichzelf een grens te trekken in de samenwerking met de bezetter, 
die zij niet wensten te overschrijden. 
 Het achterliggende doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan het verklei-
nen van de achterstand die de lokale en regionale wetenschappelijke geschiedschrijving in 
veel gevallen nog heeft op de nationale geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog. 
 
De belangrijkste figuur in dit onderzoek is de burgemeester van Breda die conform het 
Nederlandse staatsbestel een centrale rol speelt in het gemeentebestuur. B.W.Th. van 
Slobbe was in 1936, na een loopbaan als beroepsofficier en het gouverneurschap van 
Curaçao, op aandringen van minister-president Colijn tot burgemeester van Breda be-
noemd.  
 Breda telde bij het uitbreken van de oorlog ongeveer 45.000 inwoners. Samen met de 
omliggende dorpen vormde de stad een agglomeratie van ongeveer 72.000 personen. 
Tussen de twee wereldoorlogen was het aantal werknemers in industriële bedrijven aanzien-
lijk gegroeid ten koste van het in de land- en tuinbouw werkzame deel van de beroeps-
bevolking. De politieke verhoudingen in de stad waren en bleven, zoals in meer Zuid-
Nederlandse steden, duidelijk. De Rooms-Katholieke Staatspartij was veruit de grootste partij 
in de gemeenteraad en leverde zonder onderbreking alle wethouders in het bestuur van de 
stad. 
 Twee onderwerpen kregen vanaf zijn aantreden grote aandacht van de nieuwe 
burgemeester: ten eerste ging hij ijveren voor de zijns inziens noodzakelijke verdere 
uitbreiding van het grondgebied van de stad ten koste van de omliggende gemeenten. 
Hiermee hoopte hij de doelmatigheid van het lokale bestuur ingrijpend te verbeteren. Ten 
tweede maakte hij zich grote zorgen over de toenemende oorlogsdreiging die van het 
nationaal-socialistische Duitsland uitging. Regeringsvoorstellen tot verhoging van de defen-
sieuitgaven en modernisering van de strijdkrachten, waar hij zelf jaren deel had van uitge-
maakt, hadden zijn duidelijke steun en sympathie. Met grote ijver zette hij zich in bij de 
oprichting en uitbouw van de distributiedienst en de luchtbeschermingsdienst, die de 
regering voor heel het grondgebied wenste. Daarnaast nam hij zelf het initiatief tot de 
oprichting van een burgerwacht en een korps vrouwelijke vrijwilligers ter ondersteuning. 
 Bovendien stelde Van Slobbe in het kader van de oorlogsvoorbereidingen een eigen 
gemeentelijk ‘Spreidingsplan’ of ‘Evacuatieplan’ op, om op mogelijke calamiteiten in geval 
van oorlog voorbereid te zijn. Uitgangspunt ervan was, dat bij een inval de militaire situatie 
het noodzakelijk zou kunnen maken de bevolking gedeeltelijk of geheel over de omgeving 
van de stad te verspreiden. Naar de mening van de burgemeester deed die situatie zich 
voor, toen Breda in de eerste dagen van de inval oorlogsgebied dreigde te worden tussen de 
Duitse aanvallers en de te hulp geschoten Fransen. Het leidde tot een chaotische vlucht van 
een groot deel van de bevolking in zuidelijke richting, die achteraf gezien niet nodig bleek te 
zijn geweest. In dit boek toon ik aan, dat Van Slobbe, weliswaar verantwoordelijk voor de 
genomen beslissing, in de stedelijke beeldvorming ten onrechte de schuld van ‘De Vlucht’ 
heeft gekregen. De terugkeer van de Bredase en andere Nederlandse vluchtelingen, die tot 
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in Frankrijk verzeild waren geraakt, werd verzorgd door de Duitse bezetter in een operatie 
onder leiding van de Bredase zakenman en latere wethouder J.M. Meeùs. 
  
Het Duitse bezettingsbestuur over Nederland droeg in het eerste anderhalf jaar een 
tweeslachtig karakter. Enerzijds was het de bedoeling van de Duitsers door een welwillende 
opstelling de coöperatie van de achtergebleven Nederlandse overheden, bevolking en 
bedrijfsleven te verwerven. Nederlandse bestuurders en bevolking kregen daardoor aanvan-
kelijk de indruk dat ze grotendeels op de oude voet zouden kunnen doorwerken. Die 
bereidheid tot samenwerking valt samen te vatten als: ‘Afwachten en Aanzien’. Anderzijds 
hoopte en wenste de bezetter de verwante ‘nordische’-Germaanse bevolking van Nederland 
op enig moment op te kunnen nemen in het Duitse Rijk. Dat zou een einde maken aan 
iedere vorm van zelfstandigheid en Nederland degraderen tot een Duitse provincie. Toen in 
de loop van 1942 duidelijk werd, dat overheden en bevolking niets voor een dergelijke 
ontwikkeling voelden, nam het totalitaire karakter van het bezettingsbewind snel toe en 
veranderde het bezettingsbewind van karakter. Het toezichthoudende bewind of Aufsichts-
verwaltung) werd met rasse schreden een bewind van onderdrukking.   
 Vanaf de eerste dag dat de stad bezet was zagen de stedelijke overheid, de 
ambtenaren en de politie de noodzaak om met de bezetter samen te werken; dat geldt zowel 
voor de stedelijke overheid, ambtenaren en politie als voor de inwoners. Vraag was echter 
tot hoever die samenwerking mocht gaan. De volkenrechtelijke regels, vastgelegd in het  
Landoorlogreglement en de op basis daarvan door de Nederlandse regering uitgevaardigde 
Aanwijzingen van 1937 bevatten daarvoor richtlijnen. Zij werden echter niet door iedere 
Nederlandse gezagsdrager op dezelfde manier geïnterpreteerd. Dat bleek eind mei-begin 
juni 1940, onder meer in Breda, toen discussie ontstond over herstelwerkzaamheden aan de 
Nederlandse vliegvelden. De Bredase arbeidsbeurs had bemiddeld bij de aanstelling van 
arbeiders voor werk op het vliegveld Gilze-Rijen, dat voor de Duitsers van groot belang was 
voor de voorzetting van hun aanvalsoorlog. Evenals generaal Winkelman, opperbevelhebber 
van de Nederlandse strijdkrachten, vond burgemeester Van Slobbe die werkzaamheden niet 
geoorloofd. Ze waren in strijd met het Landoorlogreglement en evenzeer met de Aanwi-
jzingen. Hij hoorde echter van de commissaris van de koningin van Noord-Brabant Van 
Rijckevorsel en van secretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse Zaken, dat werken aan 
de vliegvelden wél kon. De angst voor werkloosheid en voor gedwongen tewerkstelling in 
Duitsland speelden hierin een doorslaggevende rol. De burgemeester moest toegeven en 
Winkelman werd door de bezetter gedwongen zich in zijn bemoeienissen te beperken tot de 
demobilisatie van de legeronderdelen. In veel andere gevallen waarin de bezetter goederen 
en dienst eiste van overheden en inwoners werd eenzelfde discussie gevoerd ter bepaling 
van de grens tussen samenwerking/coöperatie en collaboratie. 
 Een tweede belangrijke vraag die onmiddellijk na de capitulatie van Nederland door 
overheden en inwoners werd gesteld was: in hoeverre zou kunnen worden doorgegaan 
onder leiding van de eigen instellingen en met de eigen plannen? In welke mate zouden de 
bezetters ingrijpen in de dagelijkse gang van zaken? Aanvankelijk leken zij zich correct te 
gedragen en zich te beperken tot het genoemde toezicht op afstand. Het idee van velen was 
aanvankelijk, dat wanneer van Nederlandse kant loyaal met de bezetter werd samen-
gewerkt de belangen van land en inwoners daar bij gebaat zouden zijn. In werkelijkheid werd 
echter al snel duidelijk, dat het Duitse ‘toezicht’ steeds meer ook ínmenging ging betekenen 
en uitsluitend de Duitse belangen op het oog had. Eerste voorbeelden daarvan waren de 
aanstelling van Duitse Fachberater  ‘adviseurs’, bij de gemeentelijke arbeids-beurzen en de 
verplichting om ambtenaren van de Duitse veiligheidspolitie inzage te geven in cartotheken 
en andere gegevensbestanden. 
 Korte tijd leek het mogelijk Duitse nationaal-socialistische wensen te doen 
samenvallen met Nederlandse wensen en ideeën over vernieuwingen in de samenleving. De 
korte geschiedenis van de Nederlandse Unie en de Winterhulp tijdens de oorlog laat echter 
zien hoe de Duitse bezetter probeerde het maatschappelijk organisatieleven naar zijn hand 
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te zetten en tot hoeveel weerstand dit leidde. In het voorjaar van 1941 werd de nieuwe eigen 
katholieke Noord-Brabantse Bond van Heemkundige Studiekringen onmiddellijk opzij ge-
drongen en uitgerangeerd door de Bond voor Heemkunde. De laatste werd openlijke door de 
bezetter gesteund en in Breda aangevoerd door J.C. van der Aa, lid van de NSB en toekom-
stig wethouder en waarnemend burgemeester van de stad. 
 De Bredase geschiedenis van de ‘Nederlandsch-Duitsche Kultuurgemeenschap’ 
(NDK) laat zien hoe de Duitse bezetter in Nederland getracht heeft de culturele verwant-
schap te gebruiken als een voorstadium van en voorbereiding voor een politieke opname in 
het nationaalsocialistisch Duitsland. Ondanks pogingen in het begin om het Duitse karakter 
van de organisatie te verbergen, werden de ware bedoelingen snel doorzien. Een landelijke 
studie naar de NDK zal meer licht kunnen werpen op de geschiedenis van deze nationaal-
socialistische instelling. 
  Anderzijds leek de bezetting soms ook zaken mogelijk te maken, die in het voor-
oorlogse democratische bestel op allerlei formele hindernissen en vertraging waren gestuit. 
Burgemeester Van Slobbe dacht door te kunnen gaan met de door hem en de stad zo 
gewenste verdere uitbreiding van het grondgebied van de gemeente, overeenkomstig de 
plannen die reeds vóór mei 1940 door Binnenlandse Zaken en het provinciebestuur waren 
opgesteld. Hij beschouwde dit als een eigen Nederlandse en Bredase aangelegenheid. Hij 
vergiste zich echter in de extra gevoeligheden die aan deze kwestie, ‘annexatie’ in  
oorlogstijd, vast zaten en moest tijdens en na de bezetting ervaren, dat hem dit door veel 
burgers en ambtgenoten werd nagedragen. 
 
De ‘politiek van de zachte hand’ van het Duitse civiele bewind onder leiding van 
Rijkscommissaris A. Seyss-Inquart was door de bezetter slechts als tijdelijke toestand 
bedoeld. Zodra Duitsland zijn hegemonie in Europa definitief had gevestigd zou een begin 
worden gemaakt met de nazificatie van mensen en maatschappij. Voor de Nederlanders was 
het idee, dat het allemaal wel mee leek te vallen, eerder een gevolg van ‘wishful thinking’ 
dan van inzicht in de ware bedoeling van de bezetter. Talrijke acties, verordeningen en 
maatregelen vormden vanaf het begin van de bezetting voor de goede verstaander aanwij-
zingen voor de ontwikkeling in de richting die door het Duitse bestuur werd beoogd. Het 
begon met het onmiddellijk na de inval oppakken van politieke tegenstanders. In Breda 
betrof dat in juni 1940 kapelaan A. van Lierop en journalist H. Hoeben. Diezelfde maand 
werd ook een begin gemaakt met de uitschakeling van de democratische instellingen van het 
land door de werkzaamheden van de Staten-Generaal en de Provinciale Staten stil te 
leggen. Voor de gemeenteraden gebeurde dat per 1 september 1941.  
 Reeds tamelijk kort na de Duitse inval, in juli 1940, werd begonnen met de 
systematische verwijdering van joodse burgers uit het politieke en maatschappelijke leven. 
De eerste stap was  het verbod in diezelfde maand voor joden lid te worden of te zijn van de 
Luchtbeschermingsdienst. Talrijke andere en steeds verdergaande maatregelen volgden. 
Joodse burgers werden niet meer toegelaten tot openbare gelegenheden en instellingen. De 
invoering van de Jodenster in mei 1942 maakte hen openlijk tot een aparte groep inwoners, 
anders dan hun zogenaamde ‘Arische’ landgenoten. Vanwege het relatief kleine aantal 
joodse inwoners (ruim tweehonderd) in Breda vielen de eerste maatregelen  aanvankelijk 
nauwelijks op. Pas bij de deportatiemaatregelen van 1942-1943 drong de ernst van de 
situatie tot de Bredase bevolking door. De fysieke verwijdering uit de Bredase samenleving 
had voornamelijk op twee momenten plaats: eind augustus 1942 en in april 1943. Opvallend 
is dat van de ruim tweehonderd joodse inwoners van Breda bijna de helft de oorlog heeft 
weten te overleven. Dat dit zoveel gunstiger was dan elders, is zo goed als zeker vooral te 
danken aan de voorzitter van de Joodse Raad van Breda, Henry Samuel.  Nog vóór de 
eerste deportatie van augustus 1942 heeft hij zijn mensen aangeraden onder te duiken. 
Andere factoren die genoemd maar niet altijd aangetoond kunnen worden zijn: het kleine 
aantal joodse inwoners in Breda, waarschuwingen door individuele politiemensen, onder-
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duikmogelijkheden en hulp daarbij door anderen, onder andere van parochiepriesters en 
dominees.  
 
De omvorming van de Opbouwdienst uit 1940, bedoeld om werkloze gedemobiliseerde 
militairen op te vangen, in een aanvankelijk vrijwillige en vervolgens verplichte Nederlandse 
Arbeidsdienst, betekende alleen maar een voorstadium van de Arbeits-einsatz, de verplichte 
tewerkstelling ten behoeve van de bezetter en diens oorlogsindustrie. Het illustreert de 
geleidelijke overgang van een nog vrijwillige lijkende samenwerking naar een gedwongen. 
 Na de zomer van 1941 werd nogmaals duidelijk, dat het de Duitsers menens was met 
de omvorming van de politieke en maatschappelijke orde in Nederland. Met ingang van 1 
september 1941 kwam een einde aan de lokale democratie door de uitschakeling van de 
colleges van B&W en de gemeenteraden. De burgemeesters werden tot autoritaire leiders 
van hun gemeente gepromoveerd, maar tegelijkertijd werden hun macht en bevoegdheden 
steeds meer ingeperkt. Bovendien kregen zij in veel gevallen tegen hun wil NSB-wethouders 
opgedrongen. Voor Breda betekende dat de benoeming van J.S. de Groot in juni 1942. Van 
hem bleek echter weinig gevaar te duchten vanwege zijn verdraagzame aard. Zijn fanatieke 
vervanger (juli 1943) en opvolger (december 1943) J.C. van der Aa riep veel meer weerstand 
op. De Groot kwam in de plaats van wethouder A.A.M. Struycken, die een plaats in de luwte 
had gevonden in een groot bedrijf in de stad. Na het gedwongen ontslag van wethouder Van 
Mierlo wegens zijn anti-Duitse houding slaagde Van Slobbe er in een betrouwbare vervanger 
te vinden in de persoon van J.M. Meeùs (juli 1942), die in samenwerking met de Duitsers de 
gevluchte Bredanaars en andere personen uit Frankrijk had teruggehaald. Alhoewel de 
wethouders in de nieuwe orde gedegradeerd waren tot ambtenaren werden overleg en 
besluitvorming zoveel mogelijk op de oude voet voortgezet door burgemeester en 
wethouders. 
 Een aanzienlijke inperking van de macht en autoriteit van de burgemeester in 
gemeenten met een eigen politiekorps vormden de reorganisatieplannen van de bezetter ten 
aanzien van de versnipperde Nederlandse politiediensten. Het aantal leden van de NSB 
onder de Bredase agenten bedroeg tijdens de oorlog maximaal dertien op een totaal van 
ruim honderd personeelsleden. Van een nazificering  van het personeelsbestand was op die 
manier geen sprake maar het korps werd in zijn geheel door de bevolking toch met 
wantrouwen bekeken als machtsmiddel in handen van de bezetter. Van openlijk verzet als 
groep of van individuele leden van het korps was geen sprake. Wel zijn over  een tiental 
leden naoorlogse vermeldingen te vinden van ‘enig’ tot ‘zeer actief verzet’. De grote 
organisatorische nazificatie van de politie kreeg zijn beslag in het voorjaar van 1943. De 
gemeentelijke politiediensten werden samengevoegd tot één centrale Staatspolitie onder het 
departement van Justitie, gecontroleerd door de bezetter. In plaats van de vertrouwde rang-
aanduidingen werden militaire rangen ingevoerd.  
  
In de loop van de jaren 1942-1943 kwam het een aantal malen tot een confrontatie tussen de 
bezettende macht en de Nederlandse bevolking en overheid. De invoering van de verplichte 
arbeidsdienst, de Arbeitseinsatz, leidde ook in Breda tot het eerste openlijk conflict. De 
meeste directeuren van de gewestelijke arbeidsbureaus weigerden in april 1942 de opdracht 
uit te voeren arbeidskrachten aan te wijzen voor werk in Duitsland. Burgemeesters weiger-
den vervolgens de politie opdracht te geven werkweigeraars te arresteren. Onder hen was 
ook burgemeester Van Slobbe van Breda. Het was voor hem reden bij secretaris-generaal 
Frederiks voor de eerste keer met ontslag te dreigen.  
 Over de opgave en aanwijzing door burgemeesters van leden van het eigen 
gemeentepersoneel voor arbeid in Duitsland ontstond een lange controverse tussen de 
bezetter en de Nederlandse bestuurders. Ook de Bredase burgemeester weigerde mee te 
werken. Toch vormde het na afloop de oorlog een van de voornaamste punten van 
beschuldiging aan het adres van Van Slobbe, dat hij dat wél gedaan zou hebben. In 
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werkelijkheid waren de lijsten wel opgesteld maar in opdracht van de burgemeester nooit 
verstuurd.  
 De deelname van het gemeentelijk personeel van Breda aan de April-meistaking van 
1943 was beperkt en van korte duur, in tegenstelling tot die van het personeel van het Bre-
dase bedrijfsleven. Ook deze afgedwongen opgave van de namen van stakende perso-
neelsleden van de gemeente aan de Sicherheitsdienst werd een punt van beschuldiging voor 
Van Slobbe in de voorbereiding op een mogelijk naoorlogs proces. De verstuurde lijst was 
echter met opzet zo opgesteld, dat de Duitsers er weinig of niets mee konden doen. 
Represailles zijn, in tegenstelling tot in sommige andere gemeenten, niet gevolgd. 
  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna is vaak discussie gevoerd over het moment 
waarop een burgemeester tijdens de Tweede Wereldoorlog had moeten aftreden. Burge-
meesters konden, - en deden dat ook -, aftreden naar aanleiding van meerdere verorde-
ningen en maatregelen van de bezetter, zoals het buiten werking stellen van gemeenteraden 
en colleges van B&W (1941), de anti-joodse maatregelen (1941-1943), de Arbeitseinsatz 
(1942-1943) het oppakken van studenten en andere jongeren als represaille voor de aanslag 
op generaal Seyffardt (februari 1943), en de April-meistaking (1943). Een paar maal heeft 
Van Slobbe voor een dergelijke beslissing gestaan maar daar, onder invloed van de 
Aanwijzingen en van secretaris-generaal Frederiks van afgezien. Begin december 1943 
kreeg hij van de Duitse Beauftragte of Gevolmachtigde in de provincie Noord-Brabant de 
opdracht mannelijke werkkrachten te leveren voor de aanleg van verdedigingswerken. Mon-
deling en schriftelijk weigerde hij de opdracht uit te voeren, zich baserend op de Aanwij-
zingen en het Landoorlogreglement. Toen bleek dat hij niet onder de opdracht uit kon 
komen, diende hij begin februari 1944 zijn ontslag in en dook hij in afwachting van het 
antwoord uit voorzorg onder. Een maand later kreeg hij zijn ontslag.  
 Aan wethouder en loco-burgemeester J.M. Meeùs werd een gelijktijdig gevraagd 
ontslag geweigerd. Hij moest tegen zijn zin de functie van waarnemer op zich nemen en zich 
zien te redden uit een moeilijke positie die Van Slobbe had weten te vermijden. Hij dacht een 
oplossing gevonden te hebben door in de krant een oproep te plaatsen voor werken aan 
verdedigingswerken. Zo hoefde hij zelf niemand aan te wijzen. Daarna werd hij ziek en nam 
NSB-wethouder J.C. van der Aa zonder bezwaren de vorderingseisen over. De meeste 
opgeroepen inwoners kwamen echter niet meer opdagen. 
 Na de waarneming van het burgemeesterschap door wethouder J.M. Meeùs (eind  
februari – begin april 1944) en wethouder J.C. van der Aa (begin april – half juli 1944) werd 
G.C. Blom op 17 juli 1944 door de bezetter tot burgemeester benoemd. Op 27 oktober, twee 
dagen voor de bevrijding van de stad, vluchtte hij wegens de nadering van de Geallieerden  
naar het noorden. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was Blom belasting-
inspecteur in Breda. Hij werd lid van de NSB en van de Nederlandse/Germaanse SS. Na 
eerst zelf de burgemeesterscursus voor NSB’ers gevolgd te hebben die in 1941 op advies 
van de Duitsers was opgezet, werd hij leider en lesgever van diezelfde cursus in het NSB-
district Breda. Van april 1942 tot juli 1944 was hij wethouder van Financiën in Rotterdam 
onder de bekende NSB-burgemeester F. Müller.  
 Twee dagen na het vertrek van Blom begaf burgemeester Van Slobbe zich op 
zondagmiddag 29 oktober 1944 naar de zojuist bevrijde binnenstad en werd hij door een 
enthousiaste bevolking in zijn functie hersteld. Niettemin vond het overgangsbestuur dat zijn 
beleid dermate controversieel was geweest dat het nader moest worden onderzocht. 
Daarom werd hij ruim een maand later door het Militair Gezag (MG) voorlopig op non-actief 
gesteld in afwachting van de resultaten van een zuiveringsonderzoek. 
 
Na de bevrijding van het zuiden van Nederland was het gewenst zo snel mogelijk een nieuw  
lokaal gezag in te stellen, dat het vertrouwen zou hebben van de bevolking en waarin voor 
ongewenste elementen geen plaats zou zijn. Met het oog op het bereiken van die doel-
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stelling werden door de Nederlandse regering in Londen talrijke besluiten uitgevaardigd over 
de berechting en zuivering van ongewenste personen.  
  In Breda verliep de zuivering aanvankelijk zeer chaotisch. Zij werd onder druk van 
het nabij blijvend front meestal uitgevoerd door leden van het georganiseerde maar ook 
ongeorganiseerde verzet. Talrijke personen werden om uiteenlopende redenen opgepakt, 
variërend van ‘landsverraderlijk gedrag’ en ‘actieve hulpverlening aan de vijand’ tot ‘on-
vaderlandslievend gedrag’ en het ‘vertonen van een slappe houding’. 
 Om verscheidene redenen duurde het in Breda van januari tot april 1945 eer de 
zuiveringscommissie voor het gemeentepersoneel kon worden samengesteld en geïnstal-
leerd. Van de ongeveer 1500 personen die gedurende de oorlog in losse of vaste dienst van 
de gemeente waren werd een zeventigtal bij de commissie aangeklaagd. Voor ongeveer 
veertig van hen die nog in dienst waren leidde het tot een maatregel, variërend van berisping 
tot ontslag. 
 Vier leden van de 108 na de oorlog in aanmerking komende politiefunctionarissen 
werden door het Bijzonder Gerechtshof langdurige gevangenisstraf veroordeeld. Zestien 
anderen kwamen voor de zuiveringscommissie van de politie. De helft werd niet gestraft of 
buiten vervolging gesteld, de andere helft ontving een lichtere straf in de vorm van een 
berisping, salarisinhouding, overplaatsing of een voorwaardelijke straf. 
  
Met ingang van 10 december 1944 werd de op 29 oktober daarvoor teruggekeerde 
burgemeester B.W.Th. van Slobbe door de waarnemend commissaris van de koningin van 
Noord-Brabant gestaakt, voorlopig op non-actief gesteld met behoud van salaris, in 
afwachting van nader onderzoek. De beslissing werd genomen op basis van een voorlopig 
onderzoek, dat in november te Breda door een commissie werd uitgevoerd onder leiding van 
de districts militair commissaris (DMC) Van Boetzelaer. Ze riep tegenstrijdige reacties op: 
goedkeuring door een deel van de ambtenaren en leden van het verzet maar ook afkeuring 
van talrijke Bredanaars uit het politieke en maatschappelijke leven. 
 Van Slobbe beschouwde de staking en de lange procedure daarna als onterecht en 
zeer vernederend. Hij voerde een actieve verdediging. In juni 1945 zag het er naar uit, dat 
het advies tot ontslag van de lokale Bredase zuiveringscommissie en documentatie-
commissie door het Centraal Orgaan op de zuivering van overheidspersoneel (COZO) zou 
worden overgenomen en doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken. De lande-
lijke commissie van advies inzake de ambtenarenzuivering kwam echter tot de conclusie dat 
er geen termen voor ontslag aanwezig waren. Half oktober 1945 viel de beslissing van de 
minister: Van Slobbe kon zijn werk hervatten. 
 Het onderzoek naar de houding van oud-wethouder en oud-waarnemend burge-
meester J.M. Meeùs leidde in september 1945 tot een proces voor het Tribunaal van Breda. 
De uitspraak daarvan is opvallend te noemen. Hij werd vrijgesproken van het eerste punt van 
beschuldiging: hulp aan de vijand. Van de handelingen strijdig met de belangen van het 
Nederlandse volk waarvan hij in het tweede punt werd beschuldigd werd hij niet vrijge-
sproken maar ze werden niet zwaar genoeg bevonden om een maatregel op te leggen. 
  Over G.C. Blom, de nationaalsocialistische burgemeester, die in Breda als zodanig 
slechts kort (juli-oktober 1944) en terughoudend was opgetreden, werd beslist dat hij juist 
daarom beter in die stad  berecht kon worden dan in Rotterdam waar hij NSB-wethouder was 
geweest. Eind april 1947 werden hem bij vonnis drie maatregelen op gelegd: vijf jaar interne-
ring, verbod een openbaar ambt te bekleden en ontzetting uit het kiesrecht. In het najaar van 
1948 werd hij wegens zijn positieve houding en gedrag vrijgelaten. 
 NSB-wethouder J.S. de Groot werd in juni 1950 bij verstek veroordeeld tot zeven jaar 
gevangenschap. Na zijn terugkeer in 1953 uit Russische gevangenschap kreeg hij een 
voorwaardelijke, en kort daarna, een definitieve kwijtschelding van straf. 
 NSB-wethouder J.C. van der Aa werd in 1948 tot 15 jaar gevangenisstraf veroor-
deeld, niet voor zijn optreden in Breda maar voor zijn spionageactiviteiten na ‘Dolle Dinsdag’ 
ten gunste van de Duitsers.  
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In de ‘Nabeschouwing’ wordt, terugkijkend, ingegaan op de voornaamste gebeurtenissen die 
opvallend en kenmerkend waren voor de Bredase oorlogsgeschiedenis. Hieronder worden zij 
kort aan de orde gesteld.  
 Het goedbedoelde vooroorlogse evacuatieplan van de burgemeester ontaardde door 
omstandigheden in een als chaotisch te bestempelen vlucht en droeg zo ten onrechte bij aan 
een negatieve beeldvorming over hem. Ook de uitbreiding van de stad per 1 januari 1942, 
toen de bestuurlijke omstandigheden gewijzigd waren en de burgemeester daar gebruik van 
maakte om zijn doel sneller te bereiken, heeft meegewerkt aan een negatieve stemming, 
vooral bij de geannexeerde inwoners. Een door velen als juist en noodzakelijk beschouwde 
ontwikkeling kreeg zodoende een negatieve lading.   
 Onder leiding van Van Slobbe werd zolang mogelijk geprobeerd door de bezetter 
gewenste organisaties zoals de Winterhulp en de Bond voor Heemkunde in eigen hand te 
houden. 
 De opgedrongen NSB-wethouder kreeg geen ruimte. Van Slobbe slaagde erin een 
betrouwbaar persoon, J.M. Meeùs, te benoemen als vervanger voor de twee ontslagen 
vooroorlogse wethouders. 
 De berechting en zuivering van de Bredase bestuurders, ambtenaren en politie-
functionarissen heeft in Breda, net als elders veel discussie opgeleverd. Op basis van het 
aantal van nationaal-socialistische of pro-Duitse sympathisanten bij de Bredase politie en het 
overheidspersoneel kan echter niet gesproken worden van een korps of overheidsapparaat, 
dat nationaal-socialistische sympathieën of optreden vertoonde. Afhankelijk van ideaalbeeld 
of ingenomen standpunt blijft het echter altijd mogelijk hierbij positieve of negatieve kantte-
keningen te plaatsen.  
 De bevrijding van Breda en die van de andere gemeenten in Noord-Brabant en 
Limburg kwam maanden eerder dan voor de rest van het land en werd voorafgegaan door 
een laatste poging van de bezetter de bevolking met geweld tot medewerking aan hun 
defensie te pressen. Een Hongerwinter zoals in het westen van Nederland bleef de stad 
bespaard door de ‘vroege’ bevrijding. 
 De uitschakeling van de gemeenteraden als lokale vertegenwoordiging van het 
democratisch bestuurssysteem en de degradatie van de wethouders tot ambtenaren gaf de 
burgemeesters op papier veel macht en verantwoordelijkheid maar werd in de praktijk op alle 
mogelijke manieren aan banden gelegd en  beperkt. De doortastende persoonlijkheid en het 
overheersende karakter van de Bredase burgemeester B.W.Th. van Slobbe, al zichtbaar 
vóór de  Duitse bestuurswijziging, heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het idee bij een deel 
van de Bredase bevolking, dat Van Slobbe te zeer een verlengstuk van de bezetter is 
geweest en een te gewillig uitvoerder van hun wensen. Zijn gevoel voor verantwoorde-
lijkheid en de aansporingen van zijn ambtelijke ‘chef’, de secretaris-generaal van Binnen-
landse Zaken brachten hem er toe in 1942 een tweede ambtstermijn te aanvaarden.   
 
Deze studie over Breda tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft als doel bij te dragen aan een 
meer afstandelijke, rationele, minder emotievolle kijk op zo’n belangrijke periode uit de 
geschiedenis van de stad. Ze wil ook een aanvulling en nuancering zijn op het bestaande 
algemene beeld van de ‘Nederland in de Tweede Wereldoorlog’.  
 In dit kader verdient het aanbeveling op meer terreinen vergelijkend onderzoek te 
doen naar de regionale en lokale oorlogsgebeurtenissen. Eén van de onderwerpen zou het 
onderzoek kunnen zijn naar het aandeel en de rol van de katholieke geestelijkheid van de 
zuidelijke provincies in het verzet tegen de Duitse bezetter, een rol, die naar mijn mening tot 
nu toe onderschat wordt.   
  



SUMMARY 
 
 
On May 13, 1940, the third day after the invasion, the town of Breda situated in the south of 
the Netherlands in the province Noord-Brabant (North Brabant) was occupied by the German 
troops. From that moment on the municipal authorities had tot take into account not only their 
own provincial and national government but also the demands and wishes of the occupying 
forces. All the administrators and civil servants had to face the decision in how far they were 
to go along with the execution of the usurper’s enforced measures at a certain moment. This 
thesis wants to investigate how administrators, civil servants and police officials reacted to 
the occupation each in their own way and whether or not they came to the decision to draw 
their own boundaries that were not to be crossed in their cooperation with the occupying 
forces. 
 The ultimate purpose of this investigation is to contribute to reducing the arrears that 
local and regional historiography has in many ways over the national historiography on the 
Second World War.  
 
The most important person in this research will be the mayor of Breda who, according to 
Dutch polity, plays a central part in its municipality. After a career as an army officer and as a 
governor of Curaçao, B.W.Th. van Slobbe was appointed mayor of Breda at the insistence of 
Prime Minister Colijn. 
 Breda had about 45.000 inhabitants at the outbreak of the war. Together with the 
surrounding villages the town formed an agglomeration of about 72.000. Between the First 
and Second World War the number of employees in industrial companies had grown consi-
derably in proportion to the number of employees working in agriculture. 
 The political balance of parties in the town were and remained clear as in more cities 
in the Southern Netherlands. The Rooms-Katholieke Staatspartij (Roman-Catholic National 
Party) was the biggest party by far in the town council and without interval supplied all the 
aldermen for the administration.  
 Two subjects got great attention from the new mayor from the start. First he devoted 
himself to the extension of the town’s territory at the cost of the surrounding villages, which 
extension he deemed necessary. By extending the town’s territory he hoped to make local 
government more efficient. Secondly, he was extremely worried about the growing threat of 
war by National Socialist Germany. Proposals by the government to raise the expenditure of 
defenses and modernize the armed forces of which he had been a member for years, had 
his obvious support and sympathy. With great diligence he devoted himself to establishing 
and extending the distribution service and the air raid protection service required by the 
government for the whole country. At his own initiative he established militia groups and a 
corps of female volunteers to support these services.  
 Moreover Van Slobbe made a municipal Distribution or Evacuation plan in order to be 
prepared for possible calamities in case of war. The basic assumption was that in the 
circumstance of an invasion the military situation might make it necessary to spread part of 
the population or its entirety over the surroundings of the town. In the opinion of the mayor 
this situation occurred in the early days of the war when Breda was in danger of becoming a 
war zone between the invading Germans on the one hand and the French who had come to 
assist the Dutch on the other. This led to a chaotic flight southwards of a great part of the 
population, which turned out not to have been necessary after all. In this book I will show that 
Van Slobbe, though he was accountable for the decision taken, was unjustly blamed for the 
‘De Vlucht’ (The Flight) in the perception of the citizens. The return of the citizens of Breda 
and other Dutch refugees who had ended up as far as France, was taken care of by the 
German occupier under guidance of a Breda businessman J.M. Meeùs who became an 
alderman later during the war. 
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The German occupational government of the Netherlands had an ambiguous character 
during the first year and a half. On the one hand the Germans had the intention to obtain the 
co-operation of the Dutch authorities that had stayed behind, the population and the business 
circles by their benevolence. At first Dutch authorities and other people thus got the 
impression that to a large extent, they would be able to continue as usual. That willingness to 
co-operate may be summed up as ‘Wait and See’. On the other hand the occupier hoped 
and wished to assimilate the related  ‘Nordic-German’ population of the Netherlands into the 
German Reich. That woul put an end to any form of independence and reduce the 
Netherlands to a German province. When in the course of 1942, it became clear that neither 
the authorities nor the population were keen on such a development the totalitarian character 
of the occupying regime rapidly increased and changed character. The supervisory govern-
ment,  Aufsichtsverwaltung, soon became a regime of oppression. 
 From the very first day the town was occupied, the municipal government, the public 
servants and the police were aware of the necessity to co-operate with the occupying forces; 
this did not only go for the town administration, the civil servants and the police force but for 
the inhabitants as well. The question was how far this co-operation was to go. International 
law, as laid down in the Landoorlogreglement (Rules on Land War) and on the basis of which 
the Dutch government had issued the Aanwijzingen (Instructions) in 1937, provided rules in 
cases like this. Those were not interpreted in the same way by each person in authority. At 
the end of May and the beginning of June 1940 this became apparent in Breda among other 
places, when a discussion arose about the repair works on Dutch airfields. The Breda 
employment agency had mediated in the appointment of labourers for work at the airport 
Gilze-Rijen which was of great importance  to the Germans to continue their offensive war. 
Mayor Van Slobbe did not think these works were permitted and neither did General 
Winkelman, commander-in-chief of the Dutch forces. They were in conflict with the Rules of 
Land War and the Instructions. The Royal Commissioner of Noord-Brabant Van Rijckevorsel 
and the secretary-general of the Ministry of Home Affairs Frederiks, both told him that the 
work on the airfields was permitted. Fear of unemployment  and of forced employment in 
Germany played a part in this. The  had to submit and the occupier forced Winkelman to limit 
his involvement to the demobilisation of the army units. In many other cases in which the 
occupier demanded goods and services from the administration and inhabitants a similar 
discussion took place to define the boundaries between co-operation and collaboration. 
 A second important question posed immediately after the capitulation of the 
Netherlands was in how far the institutions and plans could be continued under their own 
guidance. To what extent would the occupier intervene in the day-to-day existence? At first 
they seemed to behave in a correct way and restrict themselves to the afore mentioned 
supervision at a distance. In the beginning the idea of many Dutch was that if they co-
operated loyally with the occupier the interests of the country and its inhabitants would 
benefit from that. In reality it soon became obvious that the German supervision meant more 
and more interference and had the German interests at heart. The first examples were the 
appointment of German Fachberater or ‘advisors’ in the municipal employment exchan-ges 
and the obligation to allow the German security police access to card catalogues and other 
data systems. 
 For a short while it seemed possible to converge German National-Socialist wishes 
with the Dutch wishes and innovations of society. The short history of the Nederlandse Unie 
(Netherland Union) and the Winterhulp (Winterhelp) during the war show how the German 
occupier tried to control social structures and how much resistance this caused. In the spring 
of 1941 the new catholic Noord-Brabantse Bond van Heemkundige Studiekringen (Asso-
ciation for Studies of Local History of North-Brabant) was immediately sidetracked and 
discarded by the Bond voor Heemkunde (Association of Local History). The latter was openly 
supported by the occupier and commanded in Breda by J.C. van der Aa, a member of the 
NSB (National Socialist Movement), and future alder-man and acting mayor of the town. 
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 The Breda chapter of the history of the Nederlands-Duitse Kultuurgemeenschap 
(Dutch-German Cultural Society), further referred to as NDK, shows how the German 
occupier tried to use the cultural affinity as a preliminary stage of and a preparation for a 
political absorption by national-socialist Germany. Notwithstanding efforts to hide the Ger-
man character of the NDK-organisation in the beginning, its true purpose was soon obvious. 
A nationwide study into the NDK will shed more light on the history of this National-Socialist 
movement.  
 On the other hand the occupation seemed to make possible matters which had 
encountered all sorts of formal obstacles and delays in the pre-war democratic existing order. 
Mayor Van Slobbe thought that he could continue with the extension of the territory of the 
city, according to the plans, drafted long before May 1940, by the Ministry of Home Affairs 
and the provincial authorities. He regarded this as an affair of the Netherlands and Breda 
only. He was, however, mistaken in the extra susceptibilities connected with the ‘annexation’ 
matter ‘in wartime’. He had to experience during and after the occupation that many citizens 
and fellow-mayors blamed him in this. 
 
The ‘soft hand policy’ of the German civil administration, commanded by Rijkscom-missaris 
(Reich-commissioner) Seyss-Inquart, had been meant as a temporary condition by the 
occupier. As soon as Germany would definitely have established its supremacy in Europe a 
start would be made with the Nazification of people and society. The idea of the Dutch that 
things did not seem so bad rather was rather a case of wishful thinking than insight in the 
real intentions of the occupier. From the beginning of the occupation numerous actions, 
regulations and measures were enough indication to the wise for the direction the German 
authorities wished to take. It started immediately after the invasion with the running in of 
political opponents. This concerned curate A. van Lierop and journalist H. Hoeben in Breda 
in June 1940. In that same month a start was made with the ruling out of the democratic 
institutions of the country by closing down the States General and the Provincial States. This 
also happened somewhat later to the town councils on September 1st , 1941. 
 In July 1940, shortly after the German invasion, a start was made with the systematic 
removal of Jewish citizens from political and social life. The very first step was to prohibit 
Jews from being and becoming a member of the Air Raid Defense in that same month. 
Numerous and ever more severe measures followed. Jewish citizens were no longer allowed 
to enter public places and institutions. The introduction of the Star of David in May 1942 
openly declared them as different from their so-called ‘Arian’ countrymen. Because of its 
relatively small number of Jewish citizens (a little over 200) the first measures were hardly 
noticed in Breda. Only with the deportation measures in 1942-1943 it occurred to the Breda 
population that the situation was serious. The physical removal from Breda society mainly 
took place at two moments: at the end of August 1942 and in April 1943. Of the more than 
two hundred Jewish inhabitants of Breda almost half managed to survive the war. This 
remarkebly high number of survivors, as compared to those in other places is certainly owed 
to the Chairman of the Jewish Council of Breda, Henri Samuel. Even before the first depor-
tation in August 1942 he had already advised his people to go into hiding. Other factors 
which had been mentioned but can not always be proved are the small number of Jewish 
citizens in Breda, their being warned by individual policemen, the opportunities to go into 
hiding, and the assistance in doing this from parish priests and ministers.  
 
The remodeling of the Opbouwdienst (Reconstruction Service) dating from 1940, into a 
voluntary and later obligatory Nederlandse Arbeidsdienst (Dutch Employment Service) only 
signified a preliminary stage of the Arbeitseinsatz, the obligatory employment programme of 
the Germans for the benefit of the occupier and its war industry. Originally the Opbouwdienst  
was meant to take care of unemployed demobilized miltary and illustrates the gradual 
transition of what seemed a voluntary cooperation to a forced one. 
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           After the summer of 1941 it became even more clear that the Germans really meant 
to remodel the political and social order in The Netherlands. From September 1, 1941,  
democracy at a local level was ended by ruling out the Municipal Executive (Mayor and 
Aldermen) and the town councils. The mayors were promoted to authoritarian leaders of their 
municipality but at the same time  their powers were more and more limited. Against their 
will, moreover, aldermen from the Dutch National Socialist Movement were thrust upon them. 
In Breda J.S. de Groot was appointed in Breda in June 1942. He was little to be feared, 
however, because of his tolerant character. His fanatic replacement (July 1943) and his 
successor (December 1943) J.C. van der Aa encountered a lot more resistance. De Groot 
replaced A.A.M. Struycken who had found a place in the lee with an important company in 
town. After the forced resignation of alderman Van Mierlo because of his anti-German 
attitude, Van Slobbe succeeded in finding a trustworthy replacement in J.M. Meeùs (July 
1942) who had recalled the fleeing Breda citizens and other persons from France in 
cooperation with the Germans. Although the aldermen had been degraded to civil servants in 
the new order, consultations and decision making were continued in the same way by mayor 
and aldermen.  
 A rigorous limitation of the power and authority of municipalities with a police force of 
their own was formed by the reorganization plans of the occupier with regard to the 
fragmented Dutch police forces. NSB (National Socialist Movement) members among the  
more than one hundred Breda policemen numbered thirteen at the most during the war. Thus 
one could hardly speak of Nazification of the local force but as a whole the force was 
mistrusted as a means of exercising power in the hands of the occupier. There was certainly 
no question of open resistance of the force as  a whole or of individual members.  After the 
war records about some ten members were found mentioning ‘some’ to ’very active’ 
resistance. The great Nazification of the police organization was finalized in the spring of 
1943. The municipal police forces were united into one State police under the Ministry of 
Law, controlled by the occupier. Instead of the old indications of ranks, military grades were 
introduced. 
 
In the course of 1942 – 1943 the occupying forces on the one hand and the Dutch people 
and their authorities on the other, confronted one another a number of times. The intro-
duction of forced labour, the Arbeitseinsatz, led to the first open conflict. As in Breda most 
managers of the Regional Labour Exchange refused to carry out the order to appoint 
labourers for work in Germany. Subsequently mayors refused to order the police to arrest 
those who refused to carry out work. One of them was Mayor Van Slobbe of Breda. It was 
reason for him to threaten  secretary-general Frederiks  with taking his  leave for the first 
time. 
 A long controversy arose between the occupier and the Dutch authorities about the 
mayors assigning and appointing their own municipal employees for work in Germany. The 
Breda  refused to co-operate too. After the war, however, one of the most important 
accusations addressed to Van Slobbe was that he had done just that. In reality the lists of 
names had been made but never sent off by order of the mayor. 
 The participation of civil servants of Breda in the April-May strike of 1943 was limited 
and of short duration as opposed to the strike of the personnel of the Breda industrial firms 
and factories. The enforced statement of names of those civil servants on strike to the 
Sicherheitsdienst (German Security Service) was one more accusation made,  concerning 
Van Slobbe in the preparation for a possible trial after the war. The list of names that was 
sent had purposely been made in such a way that it was of little use to the Germans. 
Reprisals did not follow in contrast with what happened in some other municipalities.  
 
During  and after World War II It has often been discussed at what moment  a mayor should 
have resigned during the war. Mayors could and did resign as a consequence of several 
regulations such as the rendering out of action of the local councils and the Municipal 
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Executives (1941), anti-Jewish measures (1941-1943), the Arbeitseinsatz (1942-1943), the 
running in of  students and other youths as a reprisal of  the attack on General Seyffardt 
(February 1943) and the April-May strike (1943). A few times Van Slobbe had to make a 
decision whether to resign or not, but decided not to because of the Aanwijzingen (Instruc-
tions) and the influence of secretary-general Frederiks. In early December 1943 he was 
ordered to supply male workers to build defences by the German Beauftragte or the 
representative in the province of Noord-Brabant. He refused to execute this order both orally 
and in writing based on the Aanwijzingen and the Landoorlogreglement. When it became 
clear that he could not manage to evade the order he sent in his resignation and as a 
precaution, he took shelter awaiting the reply. He was dismissed a month later. 
 Alderman and acting mayor J.M. Meeùs had been refused a dismissal as required at 
the same time. Against his will he had to accept the function of acting mayor and had to 
make the most of the difficult situation Van Slobbe had managed to evade. He thought he 
had found a solution by advertizing in the newspaper for workers on the defences. In that 
way he did not need to appoint anybody himself. After doing that he fell ill and NSB alderman 
J.C. van der Aa took over the requisitioning without further ado. Most  of the conscripted 
citizens did not turn up however.  
 G.C. Blom was appointed mayor by the occupier on July 17, 1944 after J.M. Meeùs 
(from the end of February to the beginning of April) and alderman J.C. van der Aa (from the 
beginning of April to the second half of July) had been acting mayor. On October 27, two 
days before the town was liberated, Blom fled to the north because of the approaching Allied 
Forces. At the start of the Second World War Blom had been a tax auditor in Breda. He 
joined the NSB and the Dutch/German SS. After passing the course for mayors organized by 
the NSB in 1941 at the advice of the Germans, he became a leader and instructor of that 
same course in the NSB district Breda.  From April 1942 till July 1944 he was the alderman 
for finances in Rotterdam where  F. Müller was a well-known NSB mayor. 
           On Sunday  29 October, two days after Blom’s  departure, Van Slobbe went to the 
town center which had just been liberated and was re-instated as mayor by the enthusiastic 
population. The Miltair Gezag (Military Authority), the transitional authority thought his 
management during the occupation had been controversial to such an extent that it had to be 
further investigated, however. That is why he was temporarily suspended  awaiting the 
results of an exoneration. 
 
After the liberation of the south of the Netherlands  a new local authority had to be installed 
as soon as possible. A local authority that would be trusted by the people and that would not 
harbour any undesirable elements. With a view to obtaining this purpose the Dutch govern-
ment in London issued many decisions about the trial and purging of undesirable persons. 
         In Breda the purging was very chaotic at first. Because of the close front it was mostly 
executed by members of the organized resistance but also members of the unorganized 
resistance took part. Many persons were run in for varying reasons: from ‘treason’ and 
‘actively helping’ the enemy to ‘unpatriotic behaviour’ and ‘showing weak behaviour’.  
         For several reasons compiling and installing the committee of purging  in Breda took 
from January to April 1945. Of the approximately 1500 persons who had been employed 
either permanently or temporarily by the city, about seventy were indicted by the commis-
sion. For some forty of them who were still in service this meant from reprimand to dismissal.  
         Four of the 108 members of the police criticized after the war, were given a long-term 
prison sentence by the Special Court of Justice. Sixteen others had to appear before the 
purging committee of the police. Half of them were not punished or the charges against them 
were dropped. The other half received a lighter sentence such as a reprimand, a cut in their 
salary, a transfer or were put on probation. 
 
Beginning December 10th, 1944, Mayor B.W.TH. van Slobbe who had returned on October 
29, was suspended on full pay, awaiting further investigation, by the acting Royal Commis-
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sioner of Noord-Brabant. The decision was taken on the basis of a preliminary investigation 
made by a commission led by the district’s military commander (DMC) van Boetzelaer in 
Breda in November. This summoned contradictory reactions: approval of a part of the civil 
servants and members of the resistance but also disapproval of numerous citizens of Breda 
involved in its political and social life. 
        Van Slobbe considered the suspension and the long process after that unjustified and 
humiliating. He actively defended himself. In June 1945 it looked as if the advice to dismiss 
him, proposed by the local purging committee of Breda and the documentation commission, 
would be accepted by the Central Body to Purge Public Servants (COZO) and sent to the 
Minister of the Home Department. The national commission of advice concerning the purging 
of public servants came to the conclusion that there were no grounds for dismissal. The 
minister decided that Van Slobbe could resume his work the second part of October 1945. 
        The investigation into the position of former alderman and former acting mayor J.M. 
Meeùs led to a process before the Tribunal of Breda in September 1945. Its sentence was 
remarkable to say the least. He was acquitted of the first accusation: helping the enemy. He 
was not acquitted of the accusation that he had acted disregarding the interest of the Dutch 
people but this accusation was not deemed serious enough to sentence him.  
        It was decided that G.C. Blom the national socialist mayor  who had been mayor  in 
Breda for only a short time (July-October 1944) and had been very reserved, would best be 
prosecuted in Breda for those reasons, rather than in Rotterdam where he had been an NSB 
alderman. At the end of April 1947 he was sentenced to five years internment, an explicit  
banning order on  holding a public office and disenfranchisement. In the autumn of 1948 he 
was released because of his positive attitude and behaviour. 
        NSB alderman J.S. de Groot was sentenced by default to seven years imprison-ment in 
June 1950. In 1953 after his return from Russian imprisonment he received a suspended 
pardon which became definite a short while later. 
        NSB alderman J.C. van der Aa was sentenced to 15 years imprisonment for his acti-
vities as a spy for the Germans after ’Mad Tuesday’, Sept. 5, 1944.  
 
In the ‘Summing-up’ I look back on the most important incidents that were notable and 
specific to the history of  the war in Breda. I will mention them hereafter. 
        The well-meant evacuation plan of the mayor turned into a chaotic flight because of 
circumstances and contributed to his negative image. The expansion of the town as of 
January 1st, 1942, after the administrative situation had been changed and the mayor could 
use this change to obtain his goal mor quickly, also made for a negative attitude especially 
with those inhabitants who had been incorporated. A development that seemed just and 
necessary to many got a negative charge.  
         Managed by Van Slobbe, organizations instigated by the occupier such as Winterhulp 
and the Bond voor Heemkunde (Association of Local history), were kept in control as long as 
possible. 
         The NSB alderman they had been forced to accept got little free rein. Van Slobbe 
succeeded in appointing the trustworthy J.M. Meeùs as a replacement for two pre-war 
aldermen who had been dismissed. 
         The trial and purging of the Breda administrators, public servants and police officials 
led to a great deal of discussion in Breda as well as in other places. Based on the number of 
National Socialist or pro-German sympathizers employed with the Breda police and  the civil 
service, it is impossible to speak of a corpse or government organization showing National 
Socialist sympathies or acting as if they had those. Depending on the ideal picture or the 
view taken it is always possible, however, to place positive or negative comments.  
         The liberation of Breda and of other municipalities in Noord-Brabant and Limburg took 
place months before the liberation of the rest of the country and was preceded by a last effort 
of the occupier to force the population to co-operate in the defense. The town was spared a 
hunger winter as the west of the Netherlands suffered by its ‘early’ liberation. 
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          The ruling out of the town councils as the local representatives of the democratic 
government and the demotion of the aldermen to civil servants, gave the mayors a lot of 
power  and responsibility nominally but in practice was limited and checked in all possible 
ways. The bold personality and the dominant character of the Breda Mayor B.W.Th. van der 
Slobbe, already obvious before the German change in government, has contributed without 
doubt to the idea of a part of the Breda population that Van Slobbe  had been an extension of 
the occupier and an willing executor of their wishes. His feeling of respon-sibility and the 
encouragement of his official ‘manager’ the secretary-general of the Home Office Frederiks 
made him accept a second term of office in 1942. 
 
This study about Breda during the Second World War wants to contribute to a more 
detached, rational and less emotional view of this very important period in the history of the 
town. It wants to offer an addition and a differentiation to the existing general view of ‘the 
Netherlands during the Second World War’. 
       In this framework comparative investigation should be made into more fields of the 
regional and local events of the war. One of the subjects to investigate might be the role and 
the part the catholic clergy of the southern provinces  played in the resistance against the 
German occupier.  I am of the opinion that this role has been underestimated so far. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  



Nawoord 
 
 
De totstandkoming van deze studie heeft door omstandigheden meer jaren in beslag genomen dan  
mijn bedoeling was. In de loop van die periode heb ik beroep kunnen doen op talrijke hulpvaardige 
personen.  
Dat betreft in het bijzonder de medewerkers van de landelijke, regionale en gemeentelijke 
archiefdiensten, waar ik naar het materiaal voor mijn studie heb gezocht. Zonder tekort te willen 
doen aan de niet-genoemden die mij tot steun zijn geweest, noem ik enkele mensen bij naam. In het 
Nationaal Archief in Den Haag is de heer Sierk Plantinga mijn betrouwbare gids geweest. Zijn 
rustgevende en bemoedigende steun zal ik niet licht vergeten. 
Bij mijn zoektocht in het Bredase stadsarchief heb ik vooral veel steun gekregen van de heer Gerard 
Otten, nu werkzaam op het Bureau Cultureel Erfgoed van de gemeente Breda. 
Bij het tot stand komen van de tekst heb ik gebruik kunnen maken van de kennis en kunde van twee 
oud-collega’s aan het Onze Lieve Vrouwelyceum van Breda, mevrouw Gonny van Beek, docente 
Engels, en de heer  ter Linde, docent Nederlands en oud-rector. 
Mijn twee promotoren bedank ik voor hun aamwijzingen en suggesties met betrekking tot de inhoud 
en de opzet van het onderzoek. Zij gaven mij daardoor ook het vertrouwen, dat ik het tot een goed 
einde zou kunnen brengen.  
 
Tot slot, - maar zeker niet bedoeld als ‘in de laatste plaats’- , vermeld ik de onverkorte en 
liefhebbende steun die ik van mijn echtgenote heb ondervonden bij het vele werk thuis. Ik liet haar 
daardoor nogal eens ‘alleen zitten’. Zij verdroeg dat met liefde. 
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