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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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