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5. HERSTEL EN ZUIVERING 
 

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

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

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

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

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

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

Blom heeft niet lang vastgezeten. Zijn opvattingen en gedrag tijdens zijn internering, 
voor en na het vonnis, en zijn deelname aan de openlijke schuldbelijdenis van een groep van 
25 NSB’ers in de zomer van 1947, voorgelezen in een aantal protestantse kerken, hebben 
ongetwijfeld bijgedragen aan zijn snelle vrijlating in het najaar van 1948. Als voorwaarden 
werden daarbij gesteld, dat hij zich ‘als een goede Nederlander’ zou gedragen en zich drie 
dagen na zijn invrijheidsstelling onder toezicht zou stellen van het bestuur van de ‘Stichting 
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Toezicht Delinquenten’.112 Omdat hij niet kon terugkeren in Rijksdienst vestigde hij zich als 
zelfstandig belastingconsulent. Na zijn pensionering bleek hij zich In het voorjaar van 1982 
gevestigd te hebben in Zuid-Afrika, omdat hij niet langer in Nederland en Europa wilde 
blijven vanwege de toenemende invloed van het socialisme.113 In 1988 is hij daar gestor-
ven.114 
 
Berechting van NSB-wethouders J.C. van der Aa en J. S. de Groot  
  
Op de dag van de bevrijding van Breda op 29 oktober 1944 waren de twee personen, die 
achtereenvolgens als NSB’ers het wethouderschap hadden bekleed, J.S. de Groot en J.C. 
van der Aa niet meer in de stad aanwezig. De Groot had reeds in juli 1943 stad en land 
verlaten om op de Balkan met de Duitsers tegen de communistische Russen te vechten.115 
Zijn vervanger/opvolger J.C. van der Aa was op 4 september 1944, daags voor Dolle 
Dinsdag, verdwenen. 
 Na zijn gezin per trein in veiligheid te hebben gebracht in een SS-Heim te Oldenburg 
in Duitsland wilde Van der Aa, naar eigen zeggen, na Dolle Dinsdag terugkeren naar Breda 
om het wethouder- en locoburgemeesterschap weer op zich te nemen. De stad was namelijk 
nog steeds in Duitse handen. In Utrecht kreeg hij echter van de Duitsers opdracht voor hen 
in Noord-Brabant te spionneren. Dat hij een dergelijke opdracht kreeg, was niet zo 
verrassend. Hij had namelijk al een jaar eerder in diezelfde stad een Duitse seincursus 
gevolgd en als Brabander kende hij de provincie goed. Voorzien van een zend- en 
ontvangstinstallatie werd hij half september in de buurt van Boxtel afgezet onder de 
schuilnaam ‘Andersen’. Zijn opdracht was gegevens te verzamelen over de bewegingen en 
bedoelingen van de geallieerde legers. Eind oktober werd hij daar door een paar bosar-
beiders betrapt. Hij wist naar het Noorden te ontsnappen maar moest zijn apparatuur 
achterlaten. Tijdens het Ardennenoffensief, december 1944, werd hij opnieuw met een 
opdracht over de rivieren gezonden.116 Hij werd echter al tijdens de oversteek door een 
Poolse patrouille opgepakt en overgeleverd aan de Britse Secret Service. Hij had op dat 
moment een vervalst persoonsbewijs bij zich op naam van Johan Cornelis van den Akker. 
Tijdens zijn verblijf in een kamp in Kampen kwam de Politieke Opsporingsdienst van 
Deventer er achter dat hij in werkelijkheid Johan Christiaan van der Aa was.117 
 In Breda was men van al deze ontwikkelingen met betrekking tot de activiteiten en 
arrestatie van de ex-wethouder, - hij was ondertussen als zodanig geschorst -, lange tijd, tot 
eind 1945, niet op de hoogte. Dat blijkt namelijk uit het opsporing- en arrestatiebevel dat eind 
november 1944 tegen hem werd uitgevaardigd door de politieke recherche van de Binnen-
landse Strijdkrachten in Breda en een uit de huiszoeking, gehouden in het huis van zijn 
schoonvader aan de Baronielaan. Het huisje van Van der Aa in Ulvenhout was eerder al 
‘onderzocht’, geplunderd, kort na zijn vlucht uit de stad begin september, door de buren of 
door de Duitsers, afhankelijk van de gehoorde getuigen.118 Meest waarschijnlijk zijn het de 
buren geweest. Waarom zouden Duitsers het huis plunderen of doorzoeken van hun 
bondgenoot, van wie ze alles wisten? 
 Na een verblijf in verschillende strafkampen werd Van der Aa op 1 augustus 1946 
overgebracht naar Kamp Vught. Daar heeft hij meer dan twee jaar gezeten tijdens de 
voorbereiding en duur van zijn proces voor het Bijzondere Gerechtshof van Den Bosch.119 
De tenlastelegging betrof niet zijn wethouderschap te Breda, maar zijn spionage-activiteiten 
daarna. De procureur-fiscaal of openbare aanklager eiste wegens de bewezen spionage 
voor de vijand de doodstraf. Deze harde eis riep reacties op van diverse personen, zowel 
politieke medestanders als anderen. Daarbij werden argumenten aangevoerd die niets te 
maken hadden met de eigenlijke tenlastelegging, spionage, maar met het optreden van Van 
der Aa als wethouder en loco-burgemeester. Hij zou in wezen een zachtaardig en idealis-
tisch mens zijn geweest en zijn positie ook niet gebruikt hebben om mensen te verraden of 
onder druk te zetten.120 De aanklager bleef echter bij zijn eis, maar het vonnis werd een 
gevangenisstraf van 15 jaar met ontzetting uit de burgerrechten.121 Tegen dit vonnis ging 
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Van der Aa in beroep bij de Bijzondere Raad voor Cassatie. Volgens hem waren in het 
psychiatrisch rapport dat over hem was opgesteld, fouten gemaakt. Zijn beroep werd echter 
afgewezen.122  
 Alles bij elkaar heeft ex-NSB-wethouder en loco-burgemeester van Breda, Johan 
Christiaan van der Aa, niet erg lang vastgezeten. Het precieze tijdstip van ontslag uit de 
internering is met behulp van het voorhanden materiaal niet te achterhalen. Het kan echter 
worden vastgesteld op eind 1954, begin 1955. Tot die verkorting van de straf hebben zeer 
zeker ook zijn twee gratieverzoeken aan de koningin bijgedragen.123 Over ingediende 
gratieverzoeken adviseerde de commissie-Röling, ingesteld door minister van Justitie Mr. 
A.A.M. Struycken, ‘stadgenoot’ van Van der Aa. Van koningin Juliana is bekend, dat zij graag 
clement was tegenover oorlogsgestraften.124 Op 16 september 1993 is Van der Aa overle-
den.125  
 
Na een opleiding van een half jaar in het zuiden van Duitsland werd J.S. de Groot in 
september 1943 als officier van een artilleriebatterij van de Waffen-SS naar het Oostfront 
gestuurd. Bij de capitulatie van het Derde Rijk in mei 1945 bevond hij zich met zijn legereen-
heid in de buurt van Wenen. Vrijwillig gaf hij zich daar over aan de Amerikaanse troepen. Na 
enkele dagen werd hij echter als strijder van het Oostfront aan de Russen uitgeleverd en 
maakte hij daarna een lange tocht door talrijke Sovjet-gevangenkampen, tot aan de dood 
van Stalin in maart 1953.126 
 In Breda wist ondertussen niemand waar de ex-leraar Klassieke Talen van het 
Stedelijk Gymnasium en ex-NSB-wethouder zich bevond.127 Weliswaar werd een schorsing- 
en ontslagbesluit per 29 oktober 1944 uitgevaardigd, maar een zuiveringsproces waarbij de 
Groot zelf aanwezig zou zijn was onmogelijk.128 Er kwam een kort ‘proces-in-absentia’, in 
afwezigheid, van de verdachte. Na een aantal verhoren van Bredase getuigen in het najaar 
van 1949 werd in de ochtend van 16 juni 1950 een zeer kort proces gevoerd voor de 
Bijzonder Strafkamer van de Arrondissementsrechtbank van Breda. De zitting begon om 9 
uur. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 15 jaar. Na een korte onderbreking 
volgde om 11 uur de uitspraak: bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar.129 
 Bij de dood van dictator Stalin kregen de Groot en zijn medegevangenen van hun 
bewakers te horen: ‘jetzt nach Hause’. Het duurde echter nog een half jaar eer de vrijlating 
werkelijkheid werd: oktober 1953. Met een ingewikkelde overdrachtsprocedure, die via de 
nog niet door Nederland erkende DDR verliep, werden de Nederlandse gevangenen in Oost-
Berlijn aan een Nederlandse majoor overgedragen. Na enkele dagen in een opvangkamp 
kregen zij toestemming zelfstandig, in burger, met een gratis treinkaartje naar Nederland te 
reizen. De Groot meldde zich bij de Nederlandse politie. Korte tijd verbleef hij in de strafin-
richting Veenhuizen bij Norg. Daarna werd hij naar Den Bosch overgebracht voor een 
gesprek met de officier van justitie bij de bijzondere strafkamer van Breda, mr. H. W. 
Houben. Na het gesprek werd hij voorlopig in vrijheid gesteld. Zijn gevangenschap in de 
Sovjet-Unie werd als voldoende uitvoering gezien van het Nederlandse vonnis.130 Officieel 
werd dat bevestigd door de kwijtschelding van straf na een ingediend gratieverzoek. Hij 
kreeg wel een proeftijd tot 1 juli 1954.131 Aangezien hij niet meer in een openbaar ambt of 
het onderwijs terecht kon ging hij werken als secretaris bij een organisatie van levensmidde-
lenzaken. Hij  trouwde met een dochter van ex-NSB-burgemeester Blom van Breda. In april 
2004 is hij gestorven.  
  
Over het herstel van het Nederlandse gezag en de zuivering en berechting van het 
overheidspersoneel,- politici, bestuurders, politiemannen, ambtenaren, werklieden - , is na de 
bevrijding vaak diepgaand gediscussieerd en van mening verschild, ook in Breda. Over de 
noodzaak en juistheid van maatregelen in het kader van de zuivering of de Bijzondere 
Rechtspleging tegen een aantal personen, zoals tegen NSB-burgemeester Blom, de NSB-
wethouders De Groot en Van der Aa, en tegen een aantal bij naam en toenaam te vermel-
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den politieagenten en ambtenaren -, bestond geen verschil van mening, hooguit over de 
mate van bestraffing. 
 De grootste en langstdurende controverse ontstond over een maatregel tegen de 
‘Burgemeester in oorlogstijd’ Van Slobbe. Was zijn terugkeer, eerst voorlopig op 29 oktober, 
de dag van de bevrijding van de stad, en definitief, na zijn staking van tien maanden terecht 
of niet? Het loutere feit, dat hij definitief terugkwam, toont aan, dat de politici in Den Haag, 
die daar in de zomer van 1945 over beslisten, overtuigd waren van de juistheid van die 
terugkeer. Onmiddellijk na de bevrijding van de stad waren, volgens de rapportage van het 
Militair Gezag, de meningen in Breda over de burgemeester zeer verdeeld. Na de beslissing 
tot staking in december 1944 kwamen talrijke vooraanstaande Bredase notabelen en leden 
van de voorlopige gemeenteraad met het verzoek tot een spoedig herstel en rehabilitatie van 
Van Slobbe. Het verzet maakte daartegen bezwaren. In teveel gevallen had de burge-
meester meegewerkt aan maatregelen van de bezetter en onder diens leiding zou de zuive-
ring van het gemeentelijk apparaat niet serieus worden aangepakt. Opvallend is echter, dat 
het ‘grote publiek’, - een vaag en moeilijk concreet in te vullen begrip -, tot op de huidige dag, 
niet erg gunstig over hem oordeelt. Als een van de voornaamste verklaringen daarvan is 
zondermeer de ‘Vlucht’ van 12 mei 1940 aan te wijzen, een achteraf als totaal overbodige 
beoordeelde, door Van Slobbe doorgedrukte actie, die duizenden burgers gedwongen had 
huis en haard te verlaten. Bij schrijver bestaat ook de indruk dat het MG, i.c. DMC Van 
Boetzelaer, de meningsvorming over Van Slobbe bij de bevrijding naar zijn hand heeft gezet, 
zonder over verdere bewijsvoering te beschikken.  
 De uitslag van het onderzoek naar de houding en gedragingen van wethouder J.M. 
Meeùs leidde bij niemand tot tevredenheid, niet bij het slachtoffer, niet bij het verzet en het 
MG, niet bij de omstanders. Het is in zijn dubbelzinnigheid, - ‘feiten wel bewezen maar geen 
bewijs van Duitsgezindheid’ -, een illustratie van hét grote probleem bij veel zuiverings 
onderzoeken. Die betrof de relatie tussen de daden en de intenties: in bepaalde mate 
meewerken of collaboreren ‘om erger te voorkomen’ was lastig te beoordelen omdat men er 
niet in slaagde eensluidende normen te ontwikkelen en toe te passen. 
 Over de zuivering en berechting van het gemeentelijk personeel en de politie, zowel 
bij de samenstelling van de onderzoekscommissies als over de resultaten van de onder-
zoeken moest wel onenigheid ontstaan. De standpunten van ‘het verzet’ en van gemeente-
lijke bestuurders waren, - letterlijk en figuurlijk -, te verschillend om overeenstemming te 
kunnen bereiken. Dezelfde verschillen in standpunt en mening waren en zijn overal aan te 
treffen in de samenleving! Op de vraag of het herstel van het lokale Bredase bestuur en de 
zuivering en berechting op correcte en voldoende wijze zijn gebeurd, is daarom geen eens-
luidend antwoord te geven. 
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