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3. BUIGEN 

 
1 september 1941 – 11 maart 1944 

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

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

s’ tintje aan 

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

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

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

emeentelijke Diensten en Bedrijven 41 

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

en andere politie

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

an’ Commissaris’ naar ‘Majoor’ van Politie 

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

et korps 

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

Vanaf 1 maart 1943 was 

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

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

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

 

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

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

ebeurtenissen  aan de orde gesteld. 

 da bij de 

bij de uitgave van circulaires en instructies nooit te laten 

esters tot dan toe hadden, werd overgedragen aan de 

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

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

zijn de 

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

azificatie en nationaalsocialisme: 

wijzigde.58  
 Als uiterlijk teken van de ‘militarisering’ van de politie kwamen legerrangen in de 
plaats van de bestaande aanduidingen. Voor de Bredase politie betekende het dat het korps 
na 1 maart 1943 ging bestaan uit een Majoor (commissaris), een Kapitein (hoofdinspecteur), 
vijf opperluitenants (inspecteurs), een onderluitenant, hoofdwachtmeesters (hoofdagenten), 
opperwachtmeesters (agenten 1e klasse) en wachtmeesters (agenten 2e klasse). Iedereen 
werd op dezelfde dag in zijn oude rang ontslagen en tegelijkertijd herbenoemd onder de 
nieuwe benaming.59 In de praktijk bleven echter de oude benamingen in gebruik. Commis-
saris De Bruijn en burgemeester Van Slobbe voelden er niet veel voor de nieuwe rang van 
Majoor te gebruiken en werden het na enige discussie eens in aanschrijvingen  de aanhef 
“Korpschef der Gemeentep
niet anders geweest zijn.   
 Waar het personeel niet onder uit kon komen was het lidmaatschap van het 
‘Kameraadschapsverbond der Nederlandsche Politie’. De bond werd in de loop van de 
zomer van 1941 naar Duits model opgericht als opvolger van de opgeheven politiebonden. 
De leiding was in nationaal-socialistische handen. Bij de plechtige start en installatie in 
november 1941 van het bestuur van de bond, in aanwezigheid van de gehele Nederlandse 
politietop en de Höhere SS- und Polizeiführer Rauter, veronderstelde bondsleider majoor Y. 
de Boer, dat elke Nederlandse politieman lid zou worden. Wellicht zou het nodig 
enkelingen die dat niet uit eigen beweging deden tot het lidmaatschap te verplichten.  
 Om leden te winnen organiseerde de bond door het hele land ‘Kameraadschaps-
avonden’. Op 10 december 1942 werd in de Bredase Schouwburg Concordia een zoge-
naamde ‘dienstvergadering’ gehouden voor het gehele politiepersoneel, ook van buiten 
Breda, om de Kameraadschapsbond bekend te maken en aan te prijzen.61 De verplichting 
om lid te worden was toen al in de maak. Ze werd 1 januari 1943 van kracht.62 Het overgrote 
deel van het politiepersoneel voelde niets voor het lidmaatschap maar had die beslissing niet 
in eigen hand, evenmin als het betalen van de hoge contributie, die van het salaris werd 
ingehouden. Burgemeester Van Slobbe en zijn opvolger waarnemend burgemeester Meeùs 
voerden daarover, in overleg met commissaris De Bruijn, een langdurige correspondentie 
met hogere politie-instanties. Volgens hen was de opname van de tekst van artikel 6 van de 
landelijke verordening, over het verplicht lidmaatschap en de contributieafdracht, en artikel 7 
over het verplicht lidmaatschap van het politieziekenfonds in strijd met de gemeentewet. De 
correspondentie sleepte zich voort tot eind maart 1944 zonder dat de tekst van de landelijke 
artikelen in de het gemeentelijk ambtenarenreglement werd opgenomen.63 Op dat moment 
had burgemeester Van Slobbe al zijn ontslag ingediend bij de commissaris van de provincie, 
was Meeùs, tegen zijn zin, waarnemend burgemeester geworden, en stond diens opvolger 
als waarnemer, NSB-wethouder Van der Aa, te popelen de leiding van de stad over te 
nemen. Waarnemend burgemeester Meeùs wenste ook niet toe te geven en legde, 
waarschijnlijk als vertragingstactiek, de kwestie voor aan secretaris-generaal Frederiks van 
Binnenlandse Zaken, die echter geen bevoegdheid meer bezat over de gemeentepolitie. 
Daarna hield de correspondentie op. Van der Aa heeft ze niet voortgezet: hij had het onder-
tussen te druk met zich te hand
b
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In het voorgaande hoofdstuk 2 (p. 72 e.v.) is aangegeven dat tijdens de voorbereiding van 
het tweede seizoen van de Winterhulp, 1941-1942, een ontwikkeling zichtbaar werd in de 
richting van een nationaal-socialistische, op Duitse leest geschoeide, welzijnszorg. Daarin 
zou geen plaats meer zijn voor de eigen Nederlandse, op verzuiling gestoelde, charitatieve 
organisaties en gemeentelijke instanties. Alleen nationaal-socialistische personen en groepe-
ringen  zouden er een rol in spelen en op die wijze een grotere greep moeten krijgen op de 
bevolking ter opvoeding in nationaalsocialistisch geest. In het tweede Winterhulp seizoen 
van 1941-1942 werden die bedoelingen van bezetter en NSB in Breda echter nog niet 
waargemaakt. Er waren niet genoeg NSB-leden te vinden om de opgezette wijk- en buurt-
schappenindeling praktische vorm te geven. Ook bleven de financiële opbrengsten ver 
achter bij die van het eerste seizoen. Pas in de loop van de zomer van 1942 lukte het om in 
zeven van de acht opgerichte buurtschappen een NSB’er als buurtschapshoofd aan te 

daarbij uit de bepaling dat de steun zich alleen zou 

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

ar na diens 

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

 de Catechisten.76 

 

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

n betreffen van wie de Duitser de werkkracht konden gebruiken.  

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

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

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

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

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

 vinden in de landing van de Geallieerden op de 

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

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

rbeid in dat land te aanvaarden. Aanvankelijk waren het vooral 

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

golden hebben voor de aan de gang 
jnde 

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

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

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

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

eraars was in feite niet erg groot meer. 

l mogelijk ambtenaren van NSB-
uize.

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

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

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

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

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

te maken met wat op andere arbeidsbureaus in Noord-

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

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

 138 



arbeidsbureau in de Catharinastraat.119 Na de oorlog varieerden de meningen over Noord-
hoff van ‘op en top een N.S.B.-er,verdient de kogel’ tot ‘ook geen kwade vent, had een ander 

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

rbeidsinzet van het gemeentepersoneel 

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

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

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

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

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

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

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

og steeds ongeveer tien procent aan 

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

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

oodse burgers verwijderd 

eer maatregelen 

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

laren waren door de Ortskommandant van Breda voor 

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

stratie van de geleidelijke verdwijning van de joodse inwoners met hun 

aangetroffen.152 
 Een tweede gemeentedienst die voor bijzondere werkzaamheden in aanmerking was 
de Dienst Beplantingen van Openbare Werken. In augustus-september 
s
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In hoofdstuk 2 is een aantal maatregelen uit 1941 beschreven die als doel hadden de Joodse 
burgers als zodanig te identificeren om ze vervolgens uit het openbare leven en openbare 
instellingen te kunnen verwijderen. De invoering begin mei 1942 van de verplichting om op 
de kleding een herkenningsteken, de Jodenster, te dragen was het uiterlijk middel om joden 
en niet-joden in het openbaar van elkaar te onderscheiden.154 Na de voltooiing van de 
segregatie, het apart zetten, het losmaken van de niet-joodse, ‘arische’ samenleving, was 
voor de bezetter de tijd aangebroken joden ook daadwerkelijk uit stad en land te verwijderen.  
 In de loop van 1942 werden nog meer maatregelen uitgevaardigd om joden verder te 
scheiden van niet-joden. Dat het voorspel van de fysieke uitroeping van het grootste deel 
van de joodse b
lijks denkbaar.  
 In juni 1942 werden de fietsen van joden afgenomen. Een fiets van een kennis of 
buurman lenen mocht ook niet meer. Het werd verboden aan niet-joden ‘tijdelijk of bij voort-
during een rijwiel’ af te staan.155 In totaal werden bij de Bredase dienst van de Gemeente-
reiniging 53 fietsen, voorzien van een naamkaartje van de eigenaar, ingeleverd. Daarvan 
werden er 34 op kosten van de eigenaar gerepareerd bij twee Bredase fietsenmakers.156 
Achtentwintig fietsen werden in twee zendingen naar Den Bosch gebracht. De aankomst 
werd schriftelijk door de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des S.D aldaar aan Breda 
gerapporteerd.157 De overige exemp
eigen gebruik in beslag genomen.158 
 In juli volgde de uitsluiting van het gebruik van het telefoonnet.  De burgemeester 
kreeg het verzoek alle namen van joodse burgers aan de PTT door te geven. Die sloot hen 
vervolgens met behulp van de
verbindingen te verbreken.159   
 Dat joden  naar de mening van de Duitsers niet thuis hoorden in de Nederlandse 
samenleving werd ook scherp benadrukt door de maatregelen op het gebied van het onder-
wijs. De geschiedenis van de joodse lagere school in Breda gedurende de periode 1941-
1942 is een trieste illu
kinderen uit de stad. 
 In augustus 1941 werd bepaald dat joodse kinderen apart onderwijs moesten krijgen 
en geen andere scholen mochten bezoeken. Schoolhoofden en directeuren van openbare 
lagere scholen en scholen van voortgezet onderwijs kregen opdracht aantallen en namen 
van joodse leerlingen, ook van gemengdgehuwden, op te geven en ze per 1 september, 
begin van het nieuwe schooljaar, van school te verwijderen of niet meer aan te nemen.160 Na 
binnenkomst van de antwoorden bleken er zich  vierentwintig kinderen op de lagere scholen 

 143 



te bevinden en negen op de scholen voor voortgezet onderwijs.161 Voor de oprichting van 
een aparte joodse lagere school in de stad was dat te weinig, het dienden er minstens vijftig 
te zijn, eventueel met bijtelling van de per 1-1-1942 te annexeren randgemeenten. De ouders 
van de kinderen in de lagere school leeftijd kregen van de gemeente bericht dat zo spoedig 
mogelijk voor hun kinderen een aparte school zou worden opgericht.162 Het duurde echter tot 
13 januari 1942 eer met de school in de Cingelstraat 2 kon worden begonnen. Dat was 
grotendeel te wijten aan het te geringe aantal leerlingen maar ook aan  de traagheid van het 
departement van Onderwijs. Burgemeester  Van Slobbe moest herhaaldelijk aandringen op 
een snelle beslissing.163 Pas toen hij, op suggestie van de voorzitter van de Joodse Raad, 
afdeling Breda, Henry Samuel, aan het departement voorstelde samen met Tilburg, dat ook 
te weinig leerlingen had (28 lln), een school met een wisselend ochtend- en middagrooster 
op te richten kreeg hij toestemming.164 Aanvankelijk was er maar één leerkracht voor Breda 
en Tilburg samen, Levie Drukker, werkloos onderwijzer uit Steenwijkerwold. Dat was echter 
volgens Van Slobbe en Samuel een onwerkbare situatie. In juli 1942 gaf het departement 
toestemming ook de onervaren Louis de Leeuwe uit Zwolle aan te stellen, in Breda als hoofd 
en als ‘onderwijzer van bijstand’ in Tilburg.165 Erg lang heeft die situatie niet geduurd. In de 
loop van november 1942 bleven er als gevolg van de begonnen deportatiemaatregelen zo 
weinig kinderen over, dat de beslissing viel de Bredase school 1 december 1942 op te 
heffen.166 De zeven kinderen die er toen nog over waren kregen nog enige tijd privé-onder-
wijs in het huis van mevrouw M. Haas-Vleeschouwer aan de Speelhuislaan. Dat duurde tot 
half februari 1943, toen zij onderdook. Er waren op dat moment nog maar vier kinderen op 
haar ‘schooltje’. Eind maart berichtte de burgemeester aan het departement van Financiën in 
Deventer, dat geen enkel joods kind uit Breda meer op een onderwijsinrichting stond 

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

eportatie 

levering van het Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige 

e verhullend waren de termen: Aussiedlung of 

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

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

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

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

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

? 

dat gezochte persoon of gezin met onbekende bestemming vertrokken was 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 146 



waren, getuigde na de oorlog, dat de achterkant  van zijn huis uitkeek op het huis van de 
familie Cohen. Het had hem wel geraakt dat ze op een gegeven moment verdwenen waren 
maar ‘j

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

.  Zij hebben echter de oorlog en de 

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

onfiscatie van bezittingen 

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

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

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

Begin december 1942 waarschuwde de provinciecommissaris de burgemeesters van 
Noord-Brabant, dat waarschijnlijk spoedig tot ‘het afnemen van de klokken’ zou worden 
overgegaan. Een niet onbelangrijk deel daarvan zou echter, volgens een mededeling van de 
secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher-
ming aan hem, gespaard kunnen blijven, aan de hand van het in 1939-1940 gemaakte 
overzicht. Het was van belang, aan de hand van de meegestuurde provinciale lijst van de als 
monumentaal aangemerkte klokken, te controleren of ze ook werkelijk van een grote witte M 
waren voorzien en een certificaat hadden. De niet voor bescherming in aanmerking komende 
klokken zouden bij het afhalen in drie categorieën verdeeld worden: A. B, en C. waarbij de C-
groep de hoogste oudheidkundige waarde aangaf. Dat zou gebeuren in een voorlopige 
opslagplaats, in aanwezigheid van de door Monumentenzorg voor Noord-Brabant aange-
stelde deskundige.240 De voorlopige Bredase opslagplaats, waarom het Rijksbureau voor 
Non-Ferro-Metalen in Den Haag Van Slobbe verzocht had, werd het veilinggebouw , gelegen 
aan spoor- en waterwegen.241 Van daaruit zouden de verzamelde klokken, voorzien van een 
‘P’ voor Prüfung (nog te onderzoeken) naar de centrale verzamelplaats, in Tilburg worden 
overgebracht en gekeurd worden.  
 De burgemeester zag aankomen dat het grootste deel van het carillon zou 
verdwijnen. Zijn interventies bij de Beauftragte en het gesprek van NSB-wethouder De Groot 
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met de Duitse vertegenwoordiger in de provincie hadden tot niets geleid. Ook niet voor het 
oudste klokje (1502) van Breda, dat in het torentje van de Ambachtsschool hing en volgens 
hem abusievelijk niet voorzien was van een M.242 Van Slobbe besloot op de valreep een 
plaatopname van het carillon te laten maken voor de Nederlandse Omroep.243 
 Eind maart 1943 was het zover en werden de klokken naar beneden getakeld. Dat 
ging niet altijd gemakkelijk. Vooral de grote luiklok gaf problemen. In de Bredase kranten 
werd erover bericht, ook over de laatste vergeefse pogingen die de burgemeester had 
ondernomen ter redding van het carillon. De zeven oudste klokken mochten blijven 
hangen.244 Het grootste deel van het Bredase carillon werd dus, voorzien van de P. van 
Prüfung  naar Tilburg overgebracht. Daar zijn ze nog meer dan een jaar in depot gebleven. 
Toen in april en mei 1944 duidelijk was, dat de klokken zich nog steeds in Tilburg bevonden, 
werd geprobeerd ze terug naar Breda te brengen voor de in juli te houden Rembrandtweek. 
In die week werd namelijk ook een carillonconcert gepland. NSB-loco-burgemeester Van der 
Aa heeft bij de secretaris-generaal van Volksvoorlichting en Kunsten vergeefs geprobeerd ze 
daarvoor terug te laten brengen.245 Toen de Duitse bezetter na Dolle Dinsdag aan zijn grote 
terugtocht begon, werden de lichte klokken in Tilburg, die met de hand op wagens konden 
worden gezet, alsnog weggevoerd. Daar zat een groot deel van de Bredase klokken bij.246 
Onwerkelijk, en in bepaald opzicht ook wel cynisch te noemen, was het gespreksonderwerp 
‘klokken’ in de vergadering van B&W op 21 maart 1944 onder leiding van de NSB’er Van der 
Aa. Bij die gelegenheid werd, naar aanleiding van een ontvangen folder van de bekende 
klokkengieterij Eysbouts, over het herstellen en gieten van klokken na de oorlog gespro-
ken.247 Na de bevrijding van de stad begaf stadsbeiaardier J. Maassen zich met een vracht-
auto van de firma Stoof naar Tilburg. Hij kon daar alleen de klokken opladen die voor de 
haastige bezetter te zwaar waren geweest om mee te nemen.248  
 
Fietsen 
 
Begin juli 1942 deelde Weermachtsbevelhebber Christiansen aan Seyss-Inquart mee, dat hij 
in verband met een snelle verplaatsingmogelijkheid van de reservetroepen binnen twee 
weken ongeveer 50.000 herenfietsen nodig had. De Rijkscommissaris besloot daarop tot een 
invorderingsactie over te gaan en gaf de eis door aan de secretarissen-generaal van 
Binnenlandse Zaken en Economische Zaken ter uitvoering. Zij beperkten de inzameling tot 
gemeenten boven de 10.000 inwoners. De burgemeesters en de gemeentepolitie kregen 
opdracht de inzameling te organiseren.249 Zaterdag 18 juli 1942 arriveerde ’s avonds op de 
gemeentehuizen van de 17 stedelijke gemeenten van Noord-Brabant, die voor de inzame-
ling in aanmerking kwamen, een telegram van Binnenlandse Zaken met de opdracht tot 
vordering van fietsen voor de Wehrmacht over te gaan. Drie dagen erna, de 21e,  zouden ze 
al ingeleverd moeten worden. Het aanvankelijke aantal zou 0,9 % van het aantal inwoners 
moeten zijn. In hetzelfde telegram werden ook de beroepen opgesomd die van de vordering 
waren uitgesloten.250 Op zondagmorgen 19 juli besprak Van Slobbe de zaak met commis-
saris van politie De Bruijn en gaf hem opdracht de invordering uit te voeren. Het aantal in te 
vorderen fietsen werd op advies van secretaris-generaal Frederiks aangevuld met 25 % 
extra met het oog op later weer vrij te geven fietsen en zo zeker aan het quotum te komen. 
Voor Breda betekende het een kleine 600 in te vorderen exemplaren. Politiepersoneel, leden 
van de beroepsbrandweer en de luchtbeschermingsdienst, ongeveer 200 man, moesten 
maandag 20 juli elk drie fietsen vorderen tegen afgifte van een ontvangstbewijs en een 
instructie over de vrijstellingen. De planning voor de maandag werd echter doorkruist door 
luitenant Hirsch van de Bredase Wehrmachtskommandantur. Hij vertelde, (eigenmachtig?) 
dat in opdracht van de Befehlshaber der Wehrmacht  maandag vóór vier uur ’s middags 
2000 (!) fietsen dienden te zijn ingeleverd op de Cavaleriekazerne. De eis veroorzaakte 
paniek bij Van Slobbe en de politie. De burgemeester nam onmiddellijk contact op met 
Binnenlandse Zaken en toen hij daar geen gehoor kreeg belde hij Frederiks thuis op met de 
vraag wat er van de nieuwe eis klopte. Die maakte zich er vanaf met de opmerking dat zijn 
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telegram van zaterdag gebaseerd was op instructies van de civiele Duitse autoriteiten en dat 
hij van de eis van de Duitse Wehrmacht geen weet had, dus daar ook geen mening over kon 
geven, omdat die buiten hem om was gegaan. Vervolgens informeerde Van Slobbe bij de 
Bredase Kommandantur  wat er van de nieuwe opdracht juist was. Daar kreeg hij geen be-
vestiging van de opdracht van de luitenant, ook niet nadat de Kommandantur geprobeerd 
had contact te leggen met het bureau van de Wehrmacht in Den Haag. Daar werd niet 
opgenomen. Wat moest Van Slobbe doen? Afgaan op de instructies van Binnenlandse 
Zaken of aan de veel ruimere eis van het Duitse leger, die hij nergens bevestigd had 
gekregen? Hij besloot tot het laatste. Nog diezelfde zondag gingen politiemannen de stad 
rond bij de mensen die in aanmerking kwamen voor inlevering met de opdracht een fiets te 
brengen naar de Cavaleriekazerne. Bovendien werd beslag gelegd op de fietsen in de 
fietsenstalling van het station. Terwijl op maandag ongeveer 2000 mensen aanstalten maak-
ten of bezig waren hun fiets in te leveren, ontving Van Slobbe van de Wehrmachts-
kommandantur de mededeling dat slechts het aantal door Binnenlandse Zaken gevraagde 
aantal hoefde te worden ingeleverd, ongeveer 500. Dat was maar goed ook, want van de 
vele door de burgers binnengebrachte fietsen werden er slechts 343 geschikt geacht voor 
inlevering bij de Duitsers. Het streefgetal werd echter, met enige moeite, bereikt door naast 
uit de fietsenstallingen gehaalde fietsen nog eens een tachtigtal fietsen aan huis te 
vorderen.251 Van Slobbe kon op de twee telegrammen van secretaris-generaal Frederiks 
antwoorden dat hij vóór 18.00 uur het benodigde aantal beschikbaar zou hebben.252 Ze 
werden een paar dagen later daadwerkelijk bij de Kommandantur ingeleverd.253 
 Een paar categorieën waren vanaf het begin van inlevering vrijgesteld: leden van 
politie, brandweer en luchtbeschermingsdienst, en Nederlanders werkzaam bij een Duitse 
instelling of organisatie, voorzien van een Ausweis. De overige personen, die voor een 
uitzondering in aanmerking kwamen, kregen dat pas te horen na inlevering van hun fiets, 
tegelijk met de bekendmaking hoe ze op het stadhuis een vrijstelling konden aanvragen van 
inlevering van de al ingeleverde fiets.254 Het aantal daadwerkelijk aan de Kommandantur van 
de  Wehrmacht  te Breda geleverde fietsen bedroeg uiteindelijk 468 exemplaren.255 Aan 382 
eigenaren daarvan werd de door de Duitsers vastgestelde vergoeding van fl. 50,- uitbetaald, 
totaal fl. 19.100. De rekening hiervan werd half oktober 1942 opgestuurd naar de hoofdinten-
dant ‘beim Wehrmachtsbefehlshaber’  in Den Haag. 
 Na onderzoek door de gemeente bleken 35 personen recht te hebben op een nieuwe 
fiets, omdat zij hem, in de bewoording van de bepaling ‘onmisbaar nodig’ hadden ter uitoefe-
ning van hun beroep, en over geen ander fiets uit het gezin konden beschikken. Aangezien 
nieuwe fietsen echter meer kostten dan de vergoeding van fl. 50,- , - de prijs varieerde van fl. 
69 tot fl. 93 -, moest de eigenaar de meerprijs in principe zelf bijleggen. De kosten van de 
door de gemeente aangeschafte fietsen bedroegen, na aftrek van de eigen bijdragen door 
betrokkenen, fl. 1976,-. In zijn geheel heeft de gemeente Breda ruim fl. 2.100,- aan de 
fietsenvordering moeten uitgeven en bij de bezetter gedeclareerd.256  
  
Terugkijkend op de gang van zaken tijdens de fietsenvordering van juli 1942 valt een aantal 
opvallende zaken te noteren. Allereerst de korte tijdspanne waarbinnen de telegrafische 
beslissing van Binnenlandse Zaken in de gemeenten aankwam: zaterdagavond 18 juli half 
tien, en het tijdstip van aflevering van de fietsen bij de gemeente: dinsdag 21 juli. Heel snel 
diende in de loop van de zondag een regeling gemaakt te worden ter inlevering, die diezelfde 
dag al doorkruist werd door de  waarschijnlijk eigenmachtige beslissing van de luitenant van 
de Duitse Wehrmacht, dat er veel meer fietsen moesten worden ingeleverd. Toen op 
maandagochtend vele mensen met de fiets bij de Cavaleriekazerne aankwamen, bleek de 
eis van 2000 fietsen van de luitenant niet te kloppen, met het gevolg, dat na keuring het 
grootste deel weer moest worden terugbezorgd aan de eigenaren. Het betekende, dat politie 
en ambtenarij die dagen onder grote spanning de onaangename Duitse eis moesten 
organiseren en uitvoeren onder leiding van burgemeester en politiecommissaris. Dat roept 
tegelijkertijd echter ook de vraag op, waarom die intensieve medewerking aan de fietsen-

 156 



vordering in Breda, net als in de overige Noord-Brabantse steden en veel andere 
Nederlandse gemeenten, zo vanzelfsprekend leek te verlopen. Was er geen aarzeling of 
zelfs tegenstand? Uit de oorlogsperiode zijn daarvan geen sporen of getuigenissen te 
vinden, wel uit de periode na de oorlog. Bij getuigenissen uit de laatste periode moet echter 
opgepast worden voor de beoordeling ‘post factum’, het inzicht achteraf. Eén van de 
beschuldigingen aan het adres van burgemeester Van Slobbe, tijdens de zuivering na zijn 
staking, was zijn gewillige medewerking aan de vorderingen in het algemeen en het 
tegengaan van sabotage. Zijn verweer daarop was, dat een formele medewerking een goede 
dekmantel was voor tegenwerking bij de uitvoering door de ambtenaren. Van die tegen-
werking wenste hij echter niet op de hoogte te worden gesteld.257 Met betrekking tot de 
fietsenvordering schreef een Bredanaar naast het krantenknipsel over de fietsenvordering in 
zijn verzameling oorlogsherinneringen en oorlogsdocumenten: ‘Hier in Breda werden wij 
bijtijds gewaarschuwd door kennissen en door de politie. De vordering was hier reuzesof, 
oude karretjes en vooral lekke banden’.258 Wanneer we op de twee getuigenissen afgaan, is 
de conclusie aanvaardbaar, dat de daadwerkelijke uitvoering en het resultaat niet overeen-
kwamen met de Duitse planning en bedoelingen. Er is nog een andere reactie bekend, van 
ex-inspecteur en waarnemend commissaris van politie J.P.C. Mansvelt, met beschuldi-
gingen aan het adres van commissaris van politie De Bruijn. Die zou bij de fietsenvordering 
actief hebben meegewerkt en in het begin daarvan in een toespraak gezegd hebben, dat de 
bezetter gehoorzaamd moest worden en wie dat niet wilde beter zijn jas aan de kapstok kon 
hangen.259 Zijn getuigenis is echter eerder een rancuneuze reactie op de, naar zijn smaak 
onheuse behandeling die hij in het begin van de bezetting van de zijde van burgemeester en 
politiecommissaris had ondervonden. In zijn relaas over de gebeurtenissen bij de fietsen-
vordering zitten nogal wat andere onjuistheden.260 De medewerking van burgemeester Van 
Slobbe aan de fietsenvordering was ook een gevolg van de nauwe relaties die hij, net als 
veel andere burgemeesters, onderhield met secretaris-generaal Frederiks van Binnenlandse 
Zaken, die van uur tot uur nauwkeurig op de hoogte wenste te worden gehouden van het 
resultaat van de vordering. Of Frederiks ook van mening was dat bij de uitvoering gesabo-
teerd of geknoeid kon worden, of dat hij daarvan uitging, is niet aan te tonen of aannemelijk 
te maken. Voor hem was het belangrijkste, dat hij erin geslaagd was de eis tot vordering te 
beperken tot gemeenten met meer dan 10.000 inwoners en tot nog geen tien procent van het 
inwoneraantal. Wanneer hij eenmaal een compromis met de Duitsers had bereikt, probeerde 
hij dat bij zijn burgemeesters ook uitgevoerd te krijgen.  
 De na de oorlog, en zelfs tot voor kort nog wel eens vermelde kreet ‘eerst mijn fiets 
terug’ is op basis van de vordering van juli 1942 slechts gedeeltelijk juist te noemen. Slechts 
een klein bevolkingsdeel raakte toen zijn fiets kwijt en kreeg daar een schadeloosstelling 
voor van fl. 50,-, en soms zelfs een nieuwe fiets. Vervelend voor de benadeelden was echter 
dat voor dat geld bijna geen nieuwe of zelfs oude fiets meer te krijgen was, zeker niet met 
goede banden. De bewegingsvrijheid van de bewoners van ‘fietsland’ Nederland werd zo 
steeds meer beperkt. Dat was misschien ook wel de bedoeling van de Duitsers, naar de 
meningen van sommigen.261 Veel erger voor fietsen en bezetters werd het in de paar laatste 
oorlogsjaren toen duidelijk werd, dat Duitsland de oorlog ging verliezen. ‘Vorderen’ werd 
‘afpakken’ zonder meer, stelen! Omstreeks Dolle Dinsdag in september 1944 zijn veel meer 
mensen hun fiets, maar dan  zonder enige vergoeding, kwijt geraakt dan in 1942. 
 Het vorderen en het stelen van fietsen door de Duitsers heeft in de naoorlogse 
verhalen over de bezetting lange tijd  een prominente rol gespeeld, getuige de kreet: ‘eerst 
mijn fiets terug!’ Het was een eenvoudige en gemakkelijke manier voor het tentoonspreiden 
van een anti-Duitse gezindheid, maar ook begrijpelijk gezien de betekenis die het vervoer-
middel voor de meeste Nederlanders had voor hun bewegingsvrijheid en als goedkoop 
middel van transport.  
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Radiotoestellen 
 
Vanaf het begin van de bezetting probeerden de Duitsers gedragingen en gedachten van de 
Nederlanders te beïnvloeden, aanvankelijk met zachte hand. Belangrijk was daarbij de 
beheersing van wat via de verzuilde omroepen in de huiskamers binnenkwam aan informatie 
en ontspanning. Al eerder is een aantal maatregelen vermeld die daartoe werden genomen. 
In mei 1940 waren de omroepen onder toezicht van de Rundfunkbetreungsstelle gesteld, in 
december van het zelfde jaar werden alle radio-distributiecentrales onder controle van het 
Rijk gebracht. In maart 1941 ontstond een Rijksradio-omroep die een einde maakte aan het 
bestaan van de afzonderlijke omroepen.262 Daardoor was alle nieuws dat in Nederland werd 
uitgezonden onder Duitse censuur en invloed gekomen. Buitenlandse, onafhankelijke 
nieuwsbronnen konden alleen nog maar beluisterd worden via buitenlandse, niet nationaal-
socialistische zenders, die alleen via een eigen radiotoestel konden worden ontvangen. In de 
meeste gevallen waren dat de Engelse zenders van de BBC en de zender van “Radio 
Oranje’, vanuit Londen. Om hun invloed onmogelijk te maken zouden alle radiotoestellen 
ingeleverd moeten worden of onklaar gemaakt voor buitenlandse zenders. Al in 1940 
overwogen sommige Duitse instanties daartoe over te gaan. Het idee werd echter voorlopig 
nog niet in praktijk gebracht omwille van de antipathie die het bij de bevolking zou kunnen 
opwekken.263  
 De Duitsers moesten echter constateren, dat veel Nederlanders ter vervanging van 
de gelijkgeschakelde Radiodistributie of Draadomroep overgingen op de aanschaf van een 
radiotoestel dat buitenlandse zenders kon ontvangen.264 De enige mogelijkheid ter oplossing 
van deze ongewenste situatie was de confiscatie van alle particulier toestellen. De beslissing 
viel naar aanleiding van de April-meistakingen van 1943. Voor betrouwbaar geacht nieuws 
daarover was op grote schaal naar BBC en Radio Oranje geluisterd.265 De koppeling  van de 
beschikking van de ‘Hoogere SS- en Politieleider’ Rauter  ‘betreffende het verbeurdverklaren 
van radio-ontvangsttoestellen’ aan de April-meistakingen is ook letterlijk te constateren uit 
het feit, dat de beschikking een bijlage was bij decreet van de Rijkscommissaris over de 
opheffing van het politiestandrecht, dat als gevolg van de stakingen van kracht was 
geworden.266 Alle radiotoestellen, toebehoren en onderdelen werden met onmiddellijke 
ingang verbeurd verkaard. 14 Mei 1943 stond de beschikking in de kranten. Die zelfde dag 
kregen de burgemeesters in hun functie van ‘politiegezagsdragers’ de circulaire met zeer 
gedetailleerde richtlijnen over de uitvoering van de Gewestelijk Politiepresident in Den Bosch 
toegestuurd. Een aantal malen moest een vervolgcirculaire worden toegestuurd vanwege de 
ingewikkeldheid van de richtlijnen en de vele ingebrachte vragen vanuit de gemeenten, o.a. 
naar aanleiding van het onjuiste gerucht dat de politie van inlevering zou zijn vrijgesteld.267  
 Voor westelijk Noord-Brabant werd F.H.G. van Utenhove, dienstleider van de Rijks-
radiocentrales of radiodistributiediensten, district Breda, met de technische uitvoering en 
controle belast.268 Hij was lid van de NSB en bij het uitbreken van de oorlog technisch 
ambtenaar bij de gemeentelijke Lichtbedrijven en de Bredase radiodistributiecentrale. Na-
mens de gemeente was P.J. Cruysen, ambtenaar bij Bureau Bevolking, met de organisatie 
van de inname belast. De aanwijzingen voor de inlevering waren zeer gedetailleerd. De 
inlevering moest gebeuren per serie straten bij afzonderlijke inleverbureaus, binnen drie 
weken na de bekendmaking van de beschikking van Rauter van 13 Mei. In de laatste week 
van mei werd tweemaal door middel van affiches en kranten een serie straten bekend-
gemaakt. De in beslag genomen toestellen moesten, met toebehoren en reserveonderdelen, 
worden geregistreerd en voorlopig opgeborgen in een centrale bewaarplaats in de stad. In 
Breda werd daarvoor een huurcontract voor een jaar afgesloten tussen burgemeester Van 
Slobbe en de directeur van het V&D warenhuis in de Karrestraat. De maandelijks huur van 
de ruimte bedroeg fl. 750,- per maand.269 Ook toestellen van omliggende gemeenten werden 
daar opgeslagen. 
 Van Utenhove was vanaf het begin ontevreden over de manier van inzamelen. Hij 
wilde een betere bewaking van de ingeleverde toestellen en een fouillering van het perso-
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neel, met inschakeling van de politie. Hij deed zijn beklag bij de burgemeester over de 
geringe medewerking en laksheid van de politie. Die had wel mondeling medewerking 
toegezegd maar na tien dagen was daar nog niets van terechtgekomen.270 Ook op andere 
manieren werd gefraudeerd en gesaboteerd. ‘Strikt vertrouwelijk’ schreef de Gewestelijk 
Politie President aan de burgemeesters, dat na de afkondiging van de beschikking een 
levendige handel was ontstaan in oude toestellen en onderdelen. Die werden dan ingeleverd 
en de ‘moderne’, betere toestellen werden thuis gehouden. Vooral de ‘meer gegoeden’ 
konden zich op deze manier aan de inleveringsplicht onttrekken. Om dat te voorkomen 
moesten door de politie bij alle Bredase handelaren tegelijk, op woensdag 9 juni 1943, 9.00 
uur, de afleveringsregisters van verkochte toestellen, die sinds 1937 waren bijgehouden, 
worden opgehaald. Een handelaar die geen register meer had zou moeten uitleggen wat er 
mee gebeurd was. Na enkele dagen stuurde de commissaris van politie aan de burge-
meester een lijst met gegevens van 41 Bredase handelaren. Bij tweeëntwintig van hen was 
een afleveringslijst in beslag genomen. De overigen hadden allemaal een reden opgegeven, 
waarom ze die niet meer in bezit hadden: twaalf van hen hadden de lijst vernietigd na de 
opheffing van het Centraal Bureau in 1941, twee hadden hem al opgestuurd naar het 
Centraal Bureau, twee hadden hem verbrand, één had de brief met het oud papier 
meegegeven en drie waren hem kwijtgeraakt.271 De ingeleverde toestellen moesten in 
opdracht van de Duitsers streng worden bewaakt door de politie. De gemaakte kosten voor 
de bewaking in het V&D-magazijn diende de gemeente voor te schieten uit eigen zak, later 
zouden ze gedeclareerd kunnen worden in Den Haag, bij de HSSPF Rauter.272  

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

en.  

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

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

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

Rapportage door de NSB 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   
Ontslag van burgemeester Van Slobbe 

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

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