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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 
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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 
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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 
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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-

 89



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 
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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
de NDK aanvankelijk leek na te s
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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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