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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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